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editorial

Severino Almeida Filho
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O despertar
Prezados companheiros e prezadas companheiras,
A presente edição de nossa revista UNIFICAR,
extraordinariamente está oferecendo, a todos e todas vocês,
um texto de editorial que possivelmente melhor coubesse
como um largo e longo artigo, em meio a nossa revista.
Não é em vão. Será propositadamente reflexivo, considerando
o complexo momento atual, e chegará a vocês no formato
de indispensável mensagem, muito embora não atente
para a apresentação do conteúdo da presente edição.

A

o longo destas últimas semanas,
viveu-se uma rara experiência:
O PROMEF – Programa de Modernização
e Expansão da Frota da Transpetro – contando com o apoio ostensivo da Presidência da
República ao longo de toda a sua implementação; com objetivos claros de soerguer a
construção naval, produzindo navios brasileiros, para serem tripulados por brasileiros;
com custos justificáveis, os quais usualmente
são classificados como próprios de uma
“curva de aprendizado” – esteve a um passo
de ver seus navios serem transferidos para
uma empresa com participação acionária
mínima da Petrobras, com sede no exterior
e arvorando bandeira de outro país.
Por óbvio, caso isto ocorresse, o ciclo
de esforços e investimentos políticos
neste programa, que já perduram por
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mais de meia dúzia de anos, naufragaria,
levando de arrasto muito de nossos empregos e/ou muito de nossas condições
de trabalho no interior daquela subsidiária
da Petrobras.
O risco a que todos estivemos expostos
foi um choque para muitos que, talvez por
estarem embarcados em navios nacionais
de propriedade de uma empresa estatal,
equivocadamente não se sentiam com seus
futuros ameaçados, mesmo sendo conhecedores do esforço das empresas privadas para
obter facilidades com vistas à contratação de
tripulantes estrangeiros.
Para nós o paraíso no sistema Petrobras
não existe. Se existe para outros, nunca
estivemos nele.
Com tal risco, agora debelado por pronta
intervenção do governo federal, ainda no

plano de gestação em que se encontrava
no interior da Petrobras, mais e mais companheiros e companheiras motivaram-se
para compreender melhor seu presente e
suas perspectivas de futuro. Por imperioso,
a legislação e os interesses diretamente
envolvidos no setor de onde extraem seus
salários passaram a ter a pouco usual atenção de todos.
Ficou claro para muitos que, apesar
da ausência de desemprego sistêmico em
nosso meio, de salários bem acima do que
no passado eram praticados e das condições
sociais impensáveis há uma dúzia de anos,
tudo o que temos pode ser perdido. Enfim,
não há novidade em relação ao que temos
afirmado nos últimos editoriais. A diferença, agora, é que o navio da percepção de
muitos atracou.

Esta percepção está sendo possível
a todos, mas, convenhamos que este
despertar tem sido mais intenso entre os
mais jovens. Isto é algo a ser destacado,
se considerarmos que enxergamos com
clareza a grande velocidade com que está
rejuvenescendo o perfil do oficial mercante
brasileiro. Cremos oportuno observar que,
mantidos acertos nas perspectivas de crescimento de nosso setor, no ano de 2016,
seguramente, 2/3 de nossa oficialidade
terá menos de 35 anos, e estamos convencidos, diante dos investimentos anunciados,
de que pelo menos 3/4 deles estarão na
atividade offshore. Isto deverá ocorrer
mesmo que consideremos o aumento no
retorno de veteranos, atraídos por salários
e condições sociais com sinais contrários
aos praticados à época de suas decisões de
abandono das lides marinheiras.
Nos dias presentes, nosso cadastro já nos
aponta 1.913 oficiais com menos de 35 anos
com algum tipo de vínculo empregatício
utilizando-se de suas Cadernetas de Inscrição
e Registro. Certamente este número é maior.
Isto por que, infelizmente, a atualização
cadastral ainda não ocupa um lugar entre as
prioridades de nossos representados em suas
relações com seu Sindicato. A falta de um
adequado preenchimento do cadastro pode
nos fornecer, por exemplo, nome e endereço
do representado, mas não sua idade.
Mesmo assim, considerando a imprecisão dos dados, num universo de pouco

mais de quatro mil oficiais em serviço,
tal número já nos impacta. Pode-se com
alguma liberalidade afirmar que a metade
de nosso mercado de trabalho é jovem.
Muito jovem. Estes, seguramente em
grande maioria, nunca participaram de
um movimento reivindicatório que desaguasse no seu extremo, ou seja, em greve.
Conhecem por ouvir falar. Entraram na atividade num cenário que contribuiu muito
para gerar, em todos eles, um sentimento
de que são imprescindíveis. Ao ponto de
alguns terem achado em passado recente
que, para obterem aumentos remuneratórios, bastaria retardar seus ingressos
no mercado de trabalho. Elementar que
estes sequer enxergavam o óbvio: o país
não iria responder a tal limitação de seus
cognitivos, aumentando-lhes salários, mas,
substituindo-os. E, isto, para gáudio da
armação que sempre sonhou em substituílos por nacionalidades, digamos, menos
exigentes. Também não os suportarão se
demonstrarem escasso profissionalismo
e compromisso para com aquilo que a
sociedade brasileira patrocinou e continua
patrocinando: o atendimento eficaz nas
operações para as quais foram treinados
e formados.
Com a recente campanha do Sindicato
dos Armadores tentando suspender a
Resolução Normativa do Conselho Nacional
de Imigração No. 72 e as pretendidas alterações na Resolução Normativa No. 80,

buscando facilidades para contratarem
estrangeiros para substituí-los, estão
pouco a pouco descobrindo que não são
imprescindíveis.
São apenas importantes, e, assim
mesmo, se aprenderem a lutar coletivamente para defenderem seus postos de
trabalho. Vivemos, sem dúvida, um momento educativo, mas também, um despertar
de realidade diante do risco de um cenário
desalentador para muitos, embora não expressem e alguns procurem negar.
A experiência dos mais antigos, neste
caso, faz diferença. Mais e mais entre nós há
menos veteranos em momentos de crise e
conflito. Isto, sem adicionarmos e lamentarmos os veteranos em lamentações, mas não
em lutas, com conceitos, comportamentos
e opiniões que nada ajudam. A Marinha
Mercante brasileira não é exatamente um
convento de irmãs Marias. Todo este cenário
nos adverte intensamente que é necessário
educar com a maior intensidade possível
quem representamos, e sem que percamos
rumo e foco. Um dos focos é cuidar, e muito
bem, da formação destes jovens futuros
capitães e chefes de máquinas.
Muitos dos jovens, hoje, mesmo que
exercendo magnificamente bem suas
obrigações profissionais, foram formados
com evidente deficiência de percepção
do cenário em que estão a laborar, tendo
não raro referências desqualificadas para
fazê-los compreender uma luta coletiva.
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O foco exclusivo em suas formações tem sido
errôneo na atenção à técnica e na excelência
da capacidade profissional individual. Vir a
perceber que há momento que apenas isto
não nos basta, não vem rápido e não vem
sem choque. Nos anos 90, testemunhamos
muitos bons profissionais, simplesmente
desempregados. Na época muitos assistiram
a este filme ao vivo e a cores, no balcão de
nossos sindicatos, não unificados à época.
Percebe-se no movimento destes jovens
alguma distinção entre Centros de Formação.
O diferencial é sem dúvida seus mestres, não
suas administrações. Estas, tendo a mesma
origem, centradas na Marinha do Brasil,
possuem orientações e princípios únicos. O
diferencial está na qualidade e quantidade de
seus bons mestres. Quanto maior a quantidade de exímios mestres mercantes com larga
experiência no mar e informados sobre o
cenário em nossas águas, bem como sobre
o cenário exterior, melhor o preparo destes
jovens para assumirem postos na Marinha
Mercante brasileira atual.
Os mais antigos sabem, por exemplo,
que nos anos setenta, o mercado de trabalho
do offshore, considerando as rústicas embarcações de apoio existentes, pouco oferecia de
atrativo aos nossos companheiros. Não havia
mulheres oficiais nesta época. Tão poucos
eram estes atrativos, que enaltecemos, até
hoje, nossos bravos companheiros que se
dedicaram a aperfeiçoar sistemas, máquinas
e operações naqueles anos. Sabem também
os mais antigos que o trabalho nas antigas
plataformas fixas era de tanta rusticidade,
comparativamente a hoje, que inúmeros
equipamentos hoje exigidos pela principal
tomadora de serviço de todos os tempos
entre nós, a Petrobras, eram simplesmente desconhecidos ou mesmo inexistentes
àquela época. Contamos nos dedos os oficiais
com tais experiências daqueles anos. Navios
sísmicos, lançadores de linhas, estimuladores
entre tantos outros barcos e plataformas
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indispensáveis ao setor, eram oásis em que
sonhávamos adentrar. Poucos eram os eleitos. De certa forma ainda é. Um cenário que
pouco ou nada guarda em identidade quando
comparamos ao de hoje. Muda-se o cenário,
mudam-se suas exigências. Quanto maior e
mais rico se torna, mais exigente também
se torna para que nele se sobreviva. Tolo é
o que julga que nele sobreviverá porque é
um ótimo profissional: entre os bilhões de
homens e mulheres que sobrevivem à competição do mundo capitalista, haverá sempre
milhares de marítimos dispostos a fazer o
que fazemos, sendo menos exigentes do que
devemos ser e sempre prontos a atenderem
um chamado de ocasião.
Para se perceber e acreditar nisto é
preciso conhecer a realidade da Marinha
Mercante internacional. Não apenas seu
glamour, mas, também suas mazelas. Não se
pode afirmar que alguém a conhece porque
consegue isolar com segurança e rapidez um
cilindro ou identificar o que de errado está a
ocorrer pelo simples cavitar de uma bomba,
ou ainda produzir o cálculo de um azimute
urgente e indispensável, quando o mais
sofisticado sistema de orientação na navegação possa nos deixar na mão. O todo, a
formação cidadã, o compromisso e seu papel
profissional no poder marítimo de nossa
nação, o orgulho, a autoestima, a consciência
de classe, os interesses envolvidos no setor
do qual participarão, as diversas realidades
na mais globalizada das profissões, deve
fazer parte de nossa formação, educação e
interesse. Ao contrário, o que se arrisca a receber na beira do cais ou terminal, e mesmo
onde menos se deve esperar, terminando
por ser mais um de seus propagadores é
uma abordagem mais própria de um costear
do alambrado da idiotia. Falta, neste caso,
conhecimento de causa.
Nossos Centros de Formação são indispensáveis no afã de preparar nossos
marinheiros, sejam de que categoria for

para adentrar e perceber territórios muito
mais insalubres, complexos e arriscados do
que os limitados pelas chapas dos conveses
e máquinas dos navios, com os limites de
suas bordas falsas.
É perceptível que o pessoal do CIABA,
nestes últimos anos, sofre menos desta
deficiência, certamente porque as influências que sofreram naquele Centro foram, e
sem dúvida são, no presente, melhores. São
raros e preciosos no CIAGA os mestres em
condições de contribuir para uma adequada formação, que vá além do seu aspecto
técnico. Precisamos de mais mestres com
efetiva experiência marinheira mercante e
consciência coletiva. Precisamos de muitos
destes e temos poucos. Atraí-los e fixá-los
em nossos Centros é outra questão central.
Como fazer isto sem oferecer-lhes condições
salariais compatíveis com o que o mercado
atual oferece aos próprios oficiais?
Como equacionar esta questão e obtermos uma solução para o atual problema é
desafio para a Autoridade Marítima, responsável legal pela nossa formação. Mas, não
deve ser desafio só para ela. Contribuirmos
para a adequada solução é imperioso. É nosso
interesse. Se é dela a responsabilidade, é
nossa a necessidade maior.
Tecendo comentário limitado ao aspecto
sindical, observamos que não deixa de ser
um impacto muito grande, para quem se
acostumou a formulações tolas concluídas
com o inefável “para que pagar sindicato?”
ou, “para que serve sindicato?”. E... De repente, não mais que de repente, como na famosa
canção, se vê diante de uma situação que lhe
impõe conclusões óbvias, como, “se não fosse
meu sindicato não haveria a RN-72!” e, em
complemento, “se não for pelo sucesso da
luta do meu sindicato eu não contarei mais
com o mercado gerado pela RN-72!”.
Da percepção à participação é tudo muito
difícil de ser enfrentado quando não se é
educado para isto.

Cenários para os quais não estamos preparados impactam e assustam.
Perceber-se, de uma hora para outra, que
ao invés de indispensável, pode-se ser
descartável, choca!
Mas, nem só de deficiências na formação nos Centros de Formação repousa boa
parte da incompreensão do oficial mercante.
Seja jovem, ou não. A limitação a que esteve
exposta sua organização sindical, ao longo
de muitos anos, traz alguma explicação para
isto. Por muito tempo a nossa organização
não pôde lhe prover condições de melhor
visão de seu cenário, riscos e possibilidades. Ao longo de muitos anos só houve
disponibilidade de recursos para a luta pela
nossa sobrevivência, buscando-se manter e
ampliar nossos postos de trabalho. Não nos
sobravam recursos nem tempo para melhor
educar e bem informar nossos companheiros e companheiras. O SINDMAR de hoje
é fruto de um processo. Um trabalhoso,
competente e perseverante processo.
Para os mais novos é quase impossível
imaginar as quase pocilgas que nos restaram como base de apoio após os gloriosos
anos oitenta e as lutas da segunda metade
daquela década. Por isto, não raro, alguns
nem conseguem perceber coisas que para
outros podem parecer tão óbvias. Faltamlhes condições de percepção. Podemos dar
como exemplo dois aspectos:
1 – O momento que vivemos é conse
quência da luta e esforço institucional de
todo o setor, mas, no que se refere à manutenção de nossos postos de trabalho, a
contribuição do SINDMAR salta aos olhos. No
entanto, há quem veja no posto de trabalho
que hoje ocupa, e nas condições em que o
exerce, algo de geração espontânea.
2 – Por nem sequer saber como buscar
informação de alto nível, não raro o marítimo brasileiro em diversas ocasiões não
sabe que muito do que se produziu no Mar
do Norte estava em águas jurisdicionais, e

conhece menos ainda onde está a garantia
para postos de trabalhos de seus nacionais.
A mesma afirmação pode-se dizer em
relação a todo o Golfo Pérsico. Voltemos
para mais perto de nós, a Venezuela, um
dos países de maior produção mundial de
petróleo – em terra, em especial. Há bem
poucos anos sequer tinha embarcações
nacionais capazes de transportar seus
produtos, quanto mais garantia de postos
para marítimos nacionais! A rigor, o único
país que tem o que temos por aqui, e certamente muito melhor, graças à política de
Estado com o seu Jones Act, são os Estados
Unidos da América.
Na contramão de suas necessidades
de informação, o oficial mercante, não
raro, busca por informação rasteira, fácil e
desprovida de maior análise para as quais
a internet pode contribuir ofertando informação pouco inteligente, distorcida e até
mesmo caluniosa.
Por que ele não consegue fazer a si
mesmo, pergunta tão simples como: Por
qual razão conseguimos, e até agora mantemos, uma legislação de proteção aos
nossos nacionais?
Se ele fosse capaz de fazer esta simples
pergunta, muito do precário entendimento
atual mudaria. Não há resposta para ela
sem um choque de realidade. Mas, sabemos que isto não é tão simples como
parece, ainda mais com alguns armadores,
ou a mando ou com a benção deles, estimulando o contrário.
Impressiona é o fato de que mesmo
agora, quando muitos estão acompanhando
com interesse a sobrevivência da RN-72, há
que se aceitar que existe quem não consiga
sequer perceber que sem o SINDMAR ela
não existiria e sem ele não existirá no
futuro. Se nem isso consegue perceber,
como perceber que a sobrevivência dela
depende do esforço de um SINDMAR forte
em salvá-la? Neste sentido, os Seminários

editorial

SINDMAR estão se prestando com muita
eficiência para educar e informar. Pena que
é um processo lento. Mas, estamos seguros
que é eficaz.
Enfim, vivemos em tempos de crescimento, mas também de riscos. Vamos compreender isto como dores do crescimento.
Nada que não possamos superar. Nada que
não possamos vencer.
O Brasil pouco nos viu até agora. Talvez
no imaginário, ao longo de belas praias e no
interior daqueles longos traços escuros quebrando os horizontes. Nunca sentiu o que
sentimos, porque ainda não é marinheiro.
Seremos nós os marinheiros que o faremos
sentir. Crescermos e tornarmos grandes o
suficiente para que nos enxerguem, muito
além da visão de nossas praias, dependerá
de nós. Principalmente de nós. É tarefa
nossa. Ninguém o fará por nós. Podemos,
precisamos e queremos ter apoio, mas,
insisto, é tarefa principalmente nossa.
Se não nos enxergam no interior de
nossas embarcações, que sejamos nós a
enxergar melhor o mundo, além de nossas
bordas. Compreendendo-o melhor, lutaremos mais e melhor pelos nossos lugares
no Brasil grande, justo e brasileiro, que
todos queremos.
Nós seremos o que a sociedade
brasileira enxergará da Amazônia Azul.
Seguramente ela verá seus marinheiros
estendendo nossas fronteiras na vida real,
com uma intensidade muito além do que
lhes ensinam os livros e o que lhes possibilita o mundo virtual.
Somos parte do poder marítimo da
nossa nação.
Mas, não se equivoquem. Este momento não nos chegará por doação.
Terá que ser conquistado e defendido.
Sempre.
Saudações marinheiras.
Severino Almeida Filho
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A voz do Marítimo

Tábua das Marés

Marinha do Brasil:
falta atenção ao aspecto técnico

Ciaba: descaso e falta de respeito
com o marítimo

“É impressionante como o aspecto técnico não importa
para a condução da nossa frota mercante. Tínhamos curso
de um ano para Primeiro Oficial de Máquinas, com quatro
anos de tempo de embarque como pré-requisito. O curso
para Chefe de Máquinas hoje também não mais existe. Já
passou da hora de tomarmos uma atitude contra o fato
de a Marinha de Guerra fazer o que quer, mesmo que
seja prerrogativa da Força Armada. Pergunto: muda-se a
formação de engenheiros, médicos e Oficiais da Marinha
de Guerra? A regra deve ser clara e constante.”

“O Ciaba não tem o menor respeito pelos pais de família
que dependem de certificação para trabalhar e, assim, dar
o sustento para suas esposas e filhos. Para o mercante ter
em mãos um certificado de conclusão de curso tem de estar
todo dia sendo maltratado e enganado pelos atendentes da
instituição, que não dão prazo para receber a documentação. Na maioria das vezes, nem atendem os telefonemas.
O Comte do Ciaba parece não ter conhecimento ou não
ligar para o assunto. Enquanto isso, pais de família ficam
desesperados por embarque para poder dar sustento a suas
esposas e filhos. Onde vamos parar?”

Maersk: marítimos deixados de lado
“Gostaria de comunicar que a empresa Maersk, na contramão de uma boa companhia, notificou as embarcações
em dezembro que o regime de embarque seria alterado
de 28 para 35 dias. Não satisfeita, neste mês (janeiro),
comunicou que o valor do rancho a bordo diminuiria de
R$ 40,00 por pessoa/dia para R$ 35,00 pessoa/dia, enquanto os preços aumentam. Está claro que a empresa só
pensa em seus lucros, esquecendo o marítimo a bordo.”

Mercosul Line: sem internet a bordo
“Há dois anos, conquistamos acesso à internet no acordo
firmado com esta empresa. Porém, até agora, nada. O que
podemos fazer?”

Onde quer que você esteja,
o SINDMAR está com você.
Mesmo que você não perceba.

FILIADO
FILIADO À:
À:

Edison Chouest:
serviço de desmotivação
“Estamos cada vez mais ficando descrentes com esta
situação e o serviço de desmotivação desta empresa já
se torna visível até começarmos a entregar os defeitos e
condições inseguras de trabalho.”

Elcano: ops! Esqueci a diferença!
“Gostaria de saber quando a empresa Elcano irá pagar
a diferença do Acordo Coletivo 2010. Assinei rescisão de
contrato no dia 3 de agosto de 2010, que foi homologado
no Sindicato com ressalva no verso da rescisão sobre o
pagamento das diferenças.”

MARÉ

ALTA

MARÉ

BAIXA

Mobilização se intensifica

Armação estrangeira de olho no que é nosso

A mobilização dos Oficiais Mercantes em prol de seus direitos e conquistas
cresce a cada dia. Além da excelente resposta durante as visitas do SINDMAR
a bordo, os representados que atuam no offshore têm buscado na Sede e nas
Delegacias do Sindicato orientações e esclarecimentos sobre o atual cenário
do setor marítimo – o que permite a divulgação dos fatos de forma objetiva
e livre de deturpações.

O Diretor da Maersk, Vigo Andersen, declarou em reunião na Superintendência
Regional do Trabalho (ligada ao MTE), no Rio de Janeiro, que o custo do marítimo
brasileiro é maior que o de dinamarqueses e ingleses. Sua visão é a mesma dos
armadores noruegueses, que consideram nossa legislação trabalhista um entrave
aos investimentos estrangeiros no país. Na verdade, a crítica tem o objetivo de
reduzir custos para aumentar lucros. A clara intenção é substituir os trabalhadores
marítimos brasileiros por estrangeiros.

Crescimento exige competência
A Maestra Navegação e Logística tem perspectiva de operar com quatro navios
até o final de 2011. A Triunfo Participações, que controla a empresa, anunciou
a construção de um complexo multiuso privativo de três terminais, numa
área no porto de Santos. O investimento será da ordem de R$ 1,6 bilhão. O
Sindicato deseja que a companhia continue crescendo e, consequentemente,
ampliando o mercado de trabalho para o marítimo brasileiro. O crescimento da
Maestra é resultado, dentre outros fatores, da competência do corpo funcional
do quadro de mar.

Abeam não quer um Sindicato forte

Oficiais mercantes passam a ocupar gerências de terra

Aumento de trabalho na Maersk. E o salário, ó!

A Transpetro aumenta a participação de empregados marítimos em suas gerências. Em março, a Gerência de Transporte Marítimo (Getram 2) – responsável
pela operação de seis navios gaseiros que transportam GLP para a Argentina
– passou a ser ocupada pelo CLC Jones Soares. Hoje, mais de dez gerentes são
oriundos do quadro de mar; comenta-se, inclusive, a possível ocupação da
Gerência de Manutenção por um OSM.

Não satisfeita em cultivar uma relação desgastada com a Representação Sindical
dos Oficiais e Eletricistas Mercantes, a Maersk mudou unilateralmente o tempo de
permanência a bordo de seus empregados. Isso demonstra a total falta de compromisso da Maersk com seus marítimos. Com isso, a empresa dá um enorme passo
para trás; e depois ainda reclama que seus oficiais vão para outras empresas.

Investindo no que é nosso

Em conjunto com o Syndarma, a Abeam vem usando todas as estratégias
para tentar derrubar o mecanismo legal que protege os postos de trabalho
dos marítimos brasileiros, que é a Resolução Normativa n° 72. A investida
também abrange a Resolução Normativa n° 80, que regula os vistos de entrada
e permanência de trabalhadores estrangeiros no país. Os armadores pretendem
tripular todos os navios, até mesmo os de bandeira brasileira, com trabalhadores
de outras nacionalidades. Um total desrespeito à classe, que logicamente dará
resposta à altura.

A Galáxia Marítima Ltda., empresa brasileira de navegação que presta serviços
de apoio marítimo, se prepara para iniciar a construção de seus dois primeiros
navios do tipo PSV 3000. As propostas da Galáxia Marítima venceram o processo
de Convite Internacional organizado pela Petrobras. As embarcações serão
construídas no Brasil, com entrega prevista para julho de 2013.

Fortalecendo a navegação nacional
Entrou em operação no dia 11 de maio o navio Log-In Jacarandá, primeiro
porta-contêiner construído no país nos últimos 15 anos. O navio, que tem
capacidade de 2.800 Teus e 218,45m de comprimento total, irá operar o serviço Amazonas da Navegação Costeira, ligando Santos (SP) a Manaus (AM). O
Jacarandá é o primeiro dos sete navios encomendados pela empresa Log-In
ao Estaleiro Ilha-Eisa, no Rio de Janeiro, com recursos do Fundo da Marinha
Mercante e apoio do BNDES. O investimento da empresa nas embarcações é da
ordem de R$ 1 bilhão e vai fortalecer a Marinha Mercante nacional, ampliando
as oportunidades de emprego para nossos marítimos.

Mostrando a verdadeira face da Abeam, o representante de uma das empresas
filiadas não mediu palavras ao se referir ao nosso Sindicato, durante uma reunião entre as partes na Superintendência Regional do Trabalho no Rio de Janeiro
(SRT-RJ), afirmando que “o SINDMAR está muito forte”. O SINDMAR, com enorme
orgulho, bate no peito e reconhece que somos fortes. Esta força é resultado da
união e da participação da classe! E é com esta força que buscamos novas conquistas e defendemos nossos direitos.

Abeam quer estrangeiros no lugar dos brasileiros

Vale acredita no Brasil?
A Vale contratou a compra de 12 navios na China. O valor gasto pela companhia
ultrapassou US$ 1,5 bilhão. Não satisfeita, encomendou à Coreia a construção de
outros sete navios, que custam quase US$ 750 milhões. Além destas 19 embarcações compradas no continente asiático, a Vale assinou contratos para utilizar mais
16 navios construídos por armadores estrangeiros. E o investimento na indústria
brasileira? Pior, a empresa tripulará estes navios com mão de obra estrangeira.
Onde está o retorno para o Brasil e para os marítimos brasileiros?

FILIADO À
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Manual Básico de
Aplicações da Logomarca

Na página 21 da edição
número 30, a foto é do
Capitão dos Portos de
Pernambuco, CMG Mauro
José da Silva Gonçalves.

Atenção e respeito
“Quero agradecer todo o
empenho e dedicação do
SINDMAR e deixar registrado
o excelente atendimento
que me foi dispensado.
Após anos e anos sem
comparecer à Sede do
nosso Sindicato, confesso
que fiquei surpreso com o
excepcional atendimento
que me foi dado.”

Apoio no mar e em terra

embarcações que arvoram
bandeiras de outros países.
Como Comandante de navio,
tive a triste oportunidade de
receber a bordo Praticantes
que abandonaram seus
períodos de praticagem
em empresas estrangeiras
porque não estavam
preparados para enfrentar a
realidade que os esperava
e vieram buscar refúgio na
maior empresa brasileira
de navegação. Precisamos
descobrir onde estamos
errando na formação
dos nossos oficiais.”

formar e fui procurar uma
colocação no mercado.
Busquei o Sindicato e
fui indicado à empresa
Maestra. Já estou
contratado e embarquei
para a Argentina no
início deste ano.”

“O lançamento de mais
um navio ao mar pela
Transpetro, é claro, é bom
para todos nós. Melhora
o campo de trabalho.”

“Gostaria de agradecer ao
SINDMAR pelo suporte dado
para tirar a segunda via de
documentos durante dois
dias em que estive no Rio
de Janeiro e pelo excelente
trabalho que vocês
desempenham no suporte
aos associados. Sem dúvida,
sem a ajuda de vocês a
dor de cabeça seria muito
maior. Agora estou em
Belém para agilizar por aqui
a segunda via de outros
documentos restantes.”

C. A. Müller – Capitão de Longo Curso

José Orlando Caetano – OSM

Antonio Menezes Junior – 2ON

Revista UNIFICAR

União

Representação atuante

“Sou um associado deste
sindicato há cerca de 25
anos. Como Capitão de
Longo Curso, coloco meu
repúdio com a matéria
‘Quando o orgulho
marinheiro atravessa e une
gerações’. Acredito que tal
espaço poderia ser usado
para informações mais úteis,
assuntos de maior interesse
da nossa tão sofrida classe.”

“Agradecemos a visita a
bordo do SINDMAR. Foi
bastante proveitoso, pois
conseguimos tirar todas
as dúvidas referentes
aos nossos direitos e a
real situação em que nos
encontramos. Considero
que seja difícil a visita em
todas as embarcações,
mas nós, que pudemos
receber a visita do Sindicato,
devemos compartilhar com
os demais companheiros
para que juntos possamos
lutar em prol de um
mesmo pensamento.”

“Parabenizo o SINDMAR
pelo excelente trabalho
desenvolvido em nossa
Delegacia de Belém.”

Robson de Santana – Eletricista

Mais um para a frota

Grinaldo Teixeira de Melo – CLC

Conscientização
“Gostaria de parabenizar
o Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida, pelo
editorial da edição número
30 da revista UNIFICAR.
O assunto é importante
e urgente! Nossos jovens
oficiais mercantes precisam
de mais informações e de
uma maior conscientização
sobre a importância da
atividade que exercem,
principalmente quando
passam a ser os únicos
brasileiros em meio a
vários estrangeiros em

Benício Cruz – CLC

Mercado de trabalho
“Gostaria de expressar
minha gratidão ao
SINDMAR. Acabei de me

Roseleia Bandeira Barbará
– Capitã de Cabotagem

Hildelene Lobato Bahia – Comandante

Ação sindical
“Conforme tenho percebido
e comentado, é um
trabalho de perseverança
e visão estratégica para
que os resultados obtidos
atendam aos anseios do
pessoal aquaviário. E assim
tem ocorrido, por causa
da atuação do Sindicato
e de seus Delegados.”
Antonio Guilherme – CLC
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Novas regras do Nautical Institute

“Há um abismo tecnológico
se houver uma comparação
entre a modernidade aplicada
naquela época e a utilizada hoje
em dia. Sem contar
a quantidade de embarcações
que usam a tecnologia a bordo.
Por isso, a revisão dos padrões
passou a ser necessária”
Jailson Bispo

Membro do IMCA
que formará um
Programa de Trabalho
visando questões para
prevenção de incidentes com embarcações que operam
com Posicionamento
Dinâmico, a Fundação
Homem do Mar
alinha as certificações dos cursos
que organiza com
as exigências do
Nautical Institute,
renomada entidade
localizada na Inglaterra. Por isso, desde o
início deste ano, a FHM segue em seus cursos, ministrados
no Centro de Simulação Aquaviária, no Rio de Janeiro, as
diretrizes determinadas pelo Instituto Náutico.
E não poderia ser diferente. O CSA, por intermédio da
Fundação Homem do Mar, é membro de Grupo de Trabalho
de âmbito internacional. Um dos GTs formados nos últimos
anos, o DPTEG (Dynamic Positioning Technical and Executive
Group) conta com a ativa participação do Centro de Simulação
Aquaviária. Com esta responsabilidade, é natural que os
cursos do CSA já estejam adequados às novas normas de
certificação de Operador de Posicionamento Dinâmico.
Nos últimos anos, as regras para certificação ficaram
estagnadas. Uma grande mudança não acontecia há mais
de vinte anos. As diretrizes de certificação para os cursos
de DP no mundo são praticamente as mesmas desde a
década de 1980.
Anos e mais anos se passaram. A tecnologia empregada
nas operações de Posicionamento Dinâmico evoluiu significativamente desde então. “Há um abismo tecnológico
se houver uma comparação entre a modernidade aplicada
naquela época e a utilizada hoje em dia. Sem contar a
quantidade de embarcações que usam a tecnologia a bordo.
Por isso, a revisão dos padrões passou a ser necessária”,
explica o Diretor Financeiro do SINDMAR, Jailson Bispo.
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Mesmo com toda modernidade embarcada, o
elemento humano se faz
necessário. O homem e a
mulher do mar precisam
estar preparados para
eventuais (e não tão
raras assim) panes no
sistema. Não se pode
ficar inteiramente dependente das máquinas. Hoje, com todo
aparato eletrônico
a bordo, que auxilia nas operações, é
importante saber o
funcionamento do equipamento e
o que fazer em caso de defeito. Por isso, a necessidade dos
cursos de qualificação. Sem a devida preparação, o número
de incidentes envolvendo navios DP crescerá.
Outro dado que ratifica a revisão dos conceitos tange
em números apurados. O Instituto Náutico emitiu mais de
2.500 certificados de DP em 2010. O número é considerado
alto se for feita uma comparação com os 700 registrados
há uma década. Com tantos certificados saídos de Londres,
evidentemente o Instituto Náutico passaria a aprimorar o
grau de dificuldade para aquisição do Log Book. A exigência de conhecimento técnico e de qualidade de um DPO
passou a ser ainda mais severa. “Afinal, ser Operador de
DP é um diferencial, seja aqui no Brasil ou em qualquer
outra parte do mundo”, afirma o Coordenador do CSA,
Diego Tavares.
Por isso, mudanças foram feitas e novas diretrizes estão
em vigor desde o início do ano. Uma das principais é a
realização de prova de conhecimentos teóricos na etapa
final do curso básico (DPB), que passa a ser obrigatória. A
nota mínima para aprovação no DPB é sete.
Esta avaliação, que passará a ser feita diretamente pelo
Nautical Institute, será da seguinte forma: o centro de treinamento em que o aluno ou aluna estiver inscrito no curso
DPB fornecerá um computador para conexão à internet.

Luciana Aguiar

Entidade localizada em Londres dita diretrizes a serem
seguidas nos cursos de Posicionamento Dinâmico

Após estar conectado e com a ajuda de um software do
Instituto Náutico, o Oficial Mercante fará uma prova on-line
com 30 questões, sorteadas de forma randômica a partir
de um banco de dados da entidade inglesa. Somente após
esta provação é que o aluno e a aluna poderão obter o
certificado de conclusão do DPB.
Outra modificação está ligada a uma exigência curricular. Desde o início de 2011, a certificação STCW II/1
ou II/2 é pré-requisito para obter a certificação DP. “A
intenção é que o DPO seja um profissional qualificado e
capaz de resolver problemas que possam ter como consequência um acidente”, esclarece o Consultor Naval do
CSA, Leonardo Soares.
Isso não impede a obtenção do certificado Full DP; valoriza ainda mais a conquista curricular do Oficial Mercante.
Contudo, esta exigência é feita apenas para os profissionais

QUESTão jurídico trabalhista

que iniciaram o curso básico de DP em
2011. A regra não vale para aqueles
que concluíram o DPB até 2010.

Fazer tudo de novo

Se antes o aluno ou aluna poderia
completar o período de experiência a
bordo a qualquer tempo após os cursos,
agora é diferente. Se o Oficial Mercante
completou cinco anos do término do
curso básico e não concluiu os seis meses
de experiência a bordo, terá de fazer todo
o processo desde o início. Casos como
este descrito serão rotulados como abandono e, por isso, o
Instituto Náutico não emitirá a certificação de Operador de DP.
Após analisar os procedimentos dos diversos centros de
simulação do mundo, o Instituto Náutico determinou que os
cursos deverão utilizar passadiços Full-Mission, principalmente no DPA. “Esta decisão em nada modifica o andamento dos
cursos no Centro de Simulação Aquaviária, já que a Fundação
Homem do Mar, entidade que administra o CSA, adota este
procedimento desde que ministrou o primeiro curso de DP
em 2007”, explica o Consultor Naval do CSA, Mário Calixto.
Com toda primazia e magnitude do CSA, o Oficial
Mercante brasileiro tem à sua disposição o melhor centro
de simulação do planeta. A qualificação feita no CSA é reconhecida internacionalmente. Aliando isso à capacidade
técnica do marítimo brasileiro, nosso país é detentor de um
dos melhores profissionais deste segmento no mundo.

O SINDMAR está à sua disposição

Consulte
Assessoria
Consulte a Assessoria
Jurídica do SINDMAR
Jurídica
SINDMAR
tire dúvidas
dúvidas sobre
ee tire
sobre
processos trabalhistas.
trabalhistas.
processos
Nossos advogados
advogados estão
Nossos
à disposição
para
àestão
disposição
para orientar
orientar
os associados.
os
associados.
Por isso,
isso, não
não esqueça:
Por
esqueça:
mantenha seu
seu cadastro
mantenha
cadastro
atualizado!
atualizado!
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Aviso aos navegantes
Sucesso do verão tropical, a temporada
de cruzeiros marítimos no Brasil é positiva
para as empresas, pois tira da ociosidade e
do frio do Hemisfério Norte os transatlânticos
que atracam em nossos portos. Contudo, não
oferece qualquer vantagem econômica ou
social para o país. Representantes dos setores turístico, hoteleiro e gastronômico lembram que mais de 90% dos passageiros são
brasileiros e, portanto, não há ingresso significativo de moeda estrangeira no Brasil. O
SINDMAR alerta para fato ainda mais grave:
amparado na Emenda Constitucional n° 7, de
1995, o turismo com navios estrangeiros não
gera empregos para os marítimos brasileiros.
“Uma simples atracação em portos vizinhos
permite que a embarcação retorne ao nosso
litoral, sem gerar empregos aqui”, diz o
Presidente do SINDMAR, Severino Almeida,
que também cobra a rígida fiscalização sobre
a qualidade de alimentos servidos a bordo e
o lançamento do esgoto desses transatlânticos. “Não se pode ter um segmento em
que o glamour e o enriquecimento fiquem
com os estrangeiros e os problemas com os
brasileiros. Os transatlânticos devem ter ônus
e bônus do mercado brasileiro, não apenas
direitos”, destaca o líder sindical.

SINDMAR defende cabotagem e
empregos em Seminário - vídeo
está no YouTube
A defesa categórica dos trabalhadores brasileiros, pelo SINDMAR, contra a
pressão dos armadores para a entrada de
estrangeiros no mercado marítimo do país,
pontuou o Seminário de Desenvolvido da
Cabotagem Brasileira. O evento foi organizado pela Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (Antaq) em conjunto com o
Syndarma e contou com a participação, além
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do SINDMAR, de autoridades governamentais, de entidades representativas do setor
marítimo e de representantes de empresas
de navegação. No site de compartilhamento
de vídeo, YouTube, (www.youtube.com),
na busca pela palavra-chave ‘SINDMAR’ é
possível assistir ao registro.

Centro de Capitães da Marinha Mercante, em
almoço que reuniu antigos companheiros de
mar e jovens alunos da EFOMM.

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 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, como ocorre com os
oficiais provenientes da EFOMM.

Cursos no CSA: calendário no site

Morre CLC Albuquerque,
Comandante do primeiro navio
da Fronape
Com pesar, o SINDMAR registra o falecimento, no dia 24 de fevereiro, do CLC José de
Albuquerque Alves, aos 106 anos de idade.
Testemunha dos fatos mais relevantes ligados à Marinha Mercante brasileira no século
XX, o Comandante Albuquerque iniciou sua
carreira no Lloyd Brasileiro, empresa pela
qual navegou, inclusive, durante a Segunda
Guerra Mundial. Com a criação da Frota
Nacional de Petroleiros (Fronape), em 1950,
seguiu nova rota profissional, tornando-se
o primeiro comandante do NT Presidente
Dutra, navio pioneiro da empresa, adquirido
naquele mesmo ano. O CLC Albuquerque
também navegou na Netumar. Estava
aposentado desde 1970, após exercer a
atividade marinheira durante 52 anos. Em 15
de agosto de 2007, foi homenageado pelo

A Fundação Homem do Mar, que administra o Centro de Simulação Aquaviária, divulga
o calendário de cursos de 2011 através do site
do CSA (www.csaq.org.br). As grandes novidades deste ano são os cursos de Combate
à Poluição Nível 2 e de Posicionamento
Dinâmico Técnico, este voltado exclusivamente para Oficiais de Máquinas e Eletricistas.
Outra forma de se manter informado
sobre o início do período de inscrições
dos cursos no CSA é mantendo o cadastro
atualizado no seu Sindicato. Quem preferir,
pode enviar uma mensagem eletrônica para
o e-mail secretaria@fhm.org,br e solicitar a
inclusão do endereço de correio eletrônico no
sistema de divulgação de novos cursos.
Os interessados em algum dos cursos do
CSA podem entrar em contato pelo telefone
(21) 3125-7600 ou preencher a pré-inscrição
no site do Centro de Simulação Aquaviária.
Os marítimos que concluírem e forem
aprovados no curso avançado de DP do CSA
receberão o Log Book e terão reconhecimento internacional, já que os certificados
são homologados pelo Nautical Institute,
renomada entidade localizada em Londres.

Sindmar

Sucesso de cruzeiros marítimos
não dá retorno ao país

CT-Marítimo se reúne no SINDMAR
Representantes dos trabalhadores, governo federal e
empresariado debatem fiscalização preventiva e certificação
A terceira reunião do CT-Marítimo,
Grupo de Trabalho criado a partir da
publicação da Portaria 2.240/2010,
aconteceu pela primeira vez na Sede
do SINDMAR. O CT-Marítimo é formado por representantes dos trabalhadores, de órgãos do governo federal,
como a Marinha do Brasil, o Ministério
do Trabalho e Emprego, a Anvisa e
a Fundacentro, e do empresariado.
O objetivo da criação deste grupo
é acompanhar as convenções da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT) ligadas ao setor marítimo.
Neste encontro, que aconteceu
no dia 23 de março, os integrantes
do CT-Marítimo discutiram, dentre
outros aspectos, a fiscalização preventiva em embarcações de mais
de 500 AB. “As fiscalizações só eram
feitas a partir de denúncias”, explica
o Coordenador Nacional de Inspeção

Aquaviária, Rinaldo Almeida, que
também é o Coordenador do CTMarítimo. Agora, com a fiscalização
preventiva, é possível detectar procedimentos equivocados e direcionar
para que os navios sigam determinados padrões.
O intervalo entre a realização
das ações de fiscalização também
foi objeto de debate entre os representantes presentes. Hoje, o tempo
adotado é de três anos. Isto significa
que, de três em três anos, todas
as embarcações devem ter sido
fiscalizadas em águas jurisdicionais
brasileiras.
Durante a reunião, o Coordenador
Rinaldo Almeida disse que, num
futuro próximo, as embarcações
que ostentam o pavilhão brasileiro
deverão ter certificados que determinam que os direitos trabalhistas

sejam minimamente assegurados.
“Estes documentos serão emitidos
pela Autoridade Marítima Laboral”,
conta Rinaldo.
O Diretor-Secretário do SINDMAR,
Odilon Braga, destacou a importância
do CT-Marítimo. “A existência desta
comissão permite que as representações diretamente ligadas à atividade
marítima possam avaliar e discutir
a otimização da aplicabilidade das
convenções marítimas no setor, bem
como verificar se as convenções ou
suas emendas têm reflexos sobre o
que prevê a NR-30”, afirma o Diretor.
Neste caso, Braga avalia que
o CT-Marítimo deve recomendar
à Comissão Permanente Nacional
Aquaviária (CPNA) que verifique e
analise a questão e, depois, delibere sobre a pertinência ou não da
recomendação.
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Ações sindicais e mercado de trabalho
são temas de palestra em Belém

Capitania da Amazônia
Oriental tem novo comando

do Ciaba. Na palestra, o Diretor de
Relações Internacionais do Sindicato,
Darlei Pinheiro, contou as principais
diferenças entre a Marinha Mercante
brasileira e as estrangeiras. A questão
da Bandeira de Conveniência também

foi abordada. No final, o SINDMAR
reiterou a importância da Resolução
Normativa número 72, que protege os
postos de trabalho para os marítimos
brasileiros. No dia 15 de novembro
de 2010.

SINDMAR

A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental tem um novo
comando. O Capitão-de-Mar-e-Guerra Francis Pereira Valle assumiu o cargo em substituição ao também CMG José Roberto Bueno
Junior, que liderou o órgão durante os últimos dois anos.
A solenidade de passagem de Comando reuniu autoridades civis e militares ligadas às atividades marítimas na região
amazônica. No discurso de despedida, o Capitão Bueno destacou a responsabilidade do titular daquela Capitania, que deve
“salvaguardar a vida humana nas aquavias, prover a segurança
do tráfego aquaviário e prevenir a poluição do meio hídrico
numa área de dimensões continentais”. Agradeceu, ainda,
a contribuição das entidades que o apoiaram na realização
desse trabalho, entre as quais, o SINDMAR.

As ações sindicais e as preocupações com a manutenção do mercado
de trabalho voltado para marítimos
brasileiro foram pontos destacados da palestra que o SINDMAR fez
para alunos da turma do CAAQ-I ME

O Diretor de Relações Internacionais e Delegado Regional do
SINDMAR em Belém, Darlei Pinheiro, participou da cerimônia. O
representante sindical registrou os cumprimentos do Capitão-deMar-e-Guerra Bueno e deu as boas-vindas ao novo Capitão dos
Portos Francis Pereira Valle. No dia 21 de janeiro de 2011.

SINDMAR

Marítimos concluem EFNT
em Cabedelo
SINDMAR participa de curso
organizado por entidades internacionais

O SINDMAR congratula os 15 oficiais que se qualificaram na
turma Aperfeiçoamento de Oficial de Máquinas (APMA). A solenidade de encerramento da turma aconteceu no auditório da Escola
de Formação do Rio de Janeiro. Agora, os oficiais têm permissão
para irem a 1OM, seguindo a regra 3.2. Esta determinação autoriza o
exercício de subchefe e chefe. No dia 2 de dezembro de 2010.
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Luciana Aguiar

Oficiais do APMA concluem
curso no Ciaga

O Delegado Regional do SINDMAR
no Rio Grande do Sul, Marco Tarouco,
e a Oficial Giovana Almeida estiveram
presentes no Curso Internacional de
“Actualización Política para la Acción
Sindical”, que aconteceu de 15 à 27
de novembro em Havana, Cuba. Com
duração de 80 horas, este curso foi
oferecido pela Federación Mundial en
las Américas e pela Escuela Nacional de
Cuadros Sindicales Lázaro Peña, tendo
como público-alvo os dirigentes sindicais
latino-americanos.

O curso tratou de temas de caráter
nacional e internacional, com um amplo
conteúdo sindical e político, que contribuiu significativamente para a atualização e aprofundamento das funções dos
dirigentes sindicais.
Além do conteúdo sindical, os
dirigentes que participaram do curso
puderam conhecer melhor a realidade vivida pelo povo cubano. No
encerramento do curso, o Delegado
do SINDMAR e a Oficial Mercante receberam seus diplomas do Secretário da

SINDMAR

SINDMAR

As duas turmas do curso Especial de Familiarização em
Navios-Tanque (EFNT) foram ministradas na Delegacia Regional
do SINDMAR em Cabedelo. O encerramento das duas turmas
de EFNT contou com a participação do Delegado Regional do
Sindicato na cidade paraibana, Rosivando Neves, que congratulou os alunos e alunas que participaram do curso. Nos dias
12 e 19 de novembro de 2010.

FMS – América, Ramón Cardona, e do
Secretário de Relações Internacionais
da Confederação dos Trabalhadores de
Cuba (CTC), Raymundo Navarro. No dia
27 de novembro de 2010.
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SINDMAR congratula formandos
do Ciaga e do Ciaba

A certeza de que “navegar é preciso”
exige o fortalecimento da Representação
Sindical com a efetiva participação de
cada Oficial e Eletricista Mercante. A
mensagem norteou o discurso do DiretorProcurador do SINDMAR, Marco Aurélio
Lucas da Silva, patrono da Turma CAAQIME 2010, que se formou no Ciaba.
O dirigente sindical estava acompanhado pelo Diretor de Educação

d o Sindic ato, J os é S er r a, e p elo
Diretor de Relações Internacionais e
Delegado do SINDMAR em Belém,
Darlei Pinheiro. A professora da Escola
de Formação da capital paraense,
Francisca Damasceno Ferreira, foi a
paraninfa da turma. Os representantes
sindicais foram recebidos pelo Diretor
do Ciaba, Capitão-de-Mar-e-Guerra
Alexandre Silveira Villela.

Na mensagem aos formandos, o patrono Marco Aurélio destacou a luta constante do SINDMAR pela permanência de
marítimos brasileiros nas embarcações
que atuam no país. “Num momento em
que tanto anunciam o aquecimento do
mercado, não basta querer navegar; essa
luta exige a participação de cada um,
dentro do Sindicato”, ressaltou. No dia
26 de novembro de 2010.

A CONTTMAF, entidade a qual o SINDMAR é filiado, se
reuniu com o comitê de defesa do Porto de Cabedelo para
denunciar irregularidades e atraso na dragagem no porto paraibano. O encontro entre as entidades aconteceu na Delegacia
Regional do Sindicato na cidade portuária da Paraíba.
Criado para fiscalizar as ações do porto de Cabedelo,
o comitê, criado em 2008 e formado por representantes
de diversas entidades ligadas ao setor marítimo, expôs os
problemas na dragagem e de modernização do porto de
Cabedelo.
Presente ao encontro, o novo Presidente da Companhia
Docas daquele estado, Wilbur Holmes Jacome, participou dos
debates sobre o prazo do serviço de dragagem, inclusive a
meta de calado especificada pelo governo.
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SINDMAR

Porto de Cabedelo em debate

Além disso, o Delegado Regional do SINDMAR em Cabedelo,
Rosivando Viana, expôs ao comitê a situação da licença de funcionamento do Terminal Público Pesqueiro e as ações com as
empresas que têm benefício e incentivos do governo estadual
para utilizarem o porto da região. “Conversamos, também,
sobre as reais ações que precisam ser feitas para atração de
uma linha de cabotagem para Cabedelo”, conta Rosivando.
No dia 11 de março de 2011.

O Comandante da Marinha, Julio
Soares de Moura Neto, capitaneou a cerimônia de formatura dos 142 formandos
do Centro de Instrução Almirante Graça
Aranha (Ciaga), no Rio de Janeiro. A solenidade reuniu o Comandante da Escola
de Formação, Contra-Almirante Rodolfo
Frederico Dibo, e o Diretor de Portos e
Costas, Vice-Alte Eduardo Bacellar Leal
Ferreira, além de familiares e amigos
dos formandos e autoridades civis e militares. O Presidente do
SINDMAR, Severino
Almeida, e o Segundo
Presidente do Sindicato,
José Válido, compareLuciana Aguiar
ceram à formatura.
A solenidade de
formatura dos 98 ho
mens e 44 mulheres
marcou o início de uma
vida de amor ao mar,
com determinação,
garra, sacrifícios e reLuciana Aguiar
alizações profissionais.
O SINDMAR congratula
todos os 142 futuros
oficiais. Letícia Amaral
Ta v a re s ( p r i m e i r a
aluna de Máquinas e
da turma) e Aguinaldo
Dias de Oliveira Junior
(primeiro aluno de Náutica) receberam
premiações especiais do Sindicato. Os
prêmios foram entregues pelo Diretor
de Educação do SINDMAR, José Serra,
e o Gerente de Inspeção da Transpetro,
Comandante José Menezes.
Cinco dias antes, foi a vez dos
formandos do Centro de Instrução
Almirante Braz de Aguiar (Ciaba). Os 73

SINDMAR

SINDMAR

SINDMAR

SINDMAR presente em formatura no Ciaba

SINDMAR

Praticantes (58 homens e 15 mulheres)
da Escola de Formação participaram da
cerimônia de formatura, que reuniu o
Comandante do 4º Distrito Naval, ViceAlmirante Rodrigo Otávio Fernandes de
Hônkis, o Comandante do Ciaba, CMG
Alexandre Silveira Villela, a Primeira
Comandante de um navio petroleiro
no Brasil, Hildelene Lobato Bahia (que

foi da turma de 2000) e o Diretor de
Relações Internacionais do SINDMAR,
Darlei Pinheiro, além de familiares e
amigos dos futuros oficiais. O SINDMAR
envia congratulações especiais aos
alunos Jorge Mosqueda Junior, da seção
de Náutica (e geral), e David Fernandes
Gaio, da seção de Máquinas, que foram
os destaques da turma. Nos dias 10 e
15 de dezembro de 2010.
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firmados desde a última edição

Todos os Acordos Coletivos de Trabalho foram assinados com empresas após manifestação, em votações realizadas a bordo
e em terra, e aprovação dos representados do SINDMAR. Os arquivos em PDF dos ACTs foram enviados para as respectivas
embarcações das companhias diretamente relacionadas aos acordos firmados na ocasião das assinaturas para ampla consulta
e devido uso por todos os representados.

fOTOS: Luciana Aguiar

EMPRESA
Libra

Log-In

Norsul

Mercosul
Line

H. Dantas
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vigÊncia	

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA

De 1º de abril de 2010
até 31 de março de 2011

Este ACT garante a reposição integral da inflação
do período e traz um reajuste no valor do vale
alimentação e da ajuda de custo. O documento
implementa o pagamento de ajuda de docagem
no exterior. A proposta foi aprovada por unanimidade.

De 1º de outubro de 2010
até 30 de setembro de 2011

O acordo traz um reajuste remuneratório superior
ao percentual da inflação acumulada no período.
Os valores do vale alimentação e do auxílio transporte
foram reajustados. O documento teve 66%
de aprovação dos marítimos.

De 1º de agosto de 2010
até 30 de julho de 2011

De 1º de setembro de 2010
até 31 de agosto de 2011

De 1º de fevereiro de 2011
até 31 de janeiro de 2012

EMPRESA
Elcano
(Granéis Sólidos)

Pancoast

O ACT firmado traz um percentual de reajuste
remuneratório acima do INPC do período. Outra
conquista dos oficiais e eletricistas mercantes, através do
SINDMAR, é o abono por tempo de serviço, que passa
a ser anual após o primeiro triênio. Apesar de ter uma
redução na diferença remuneratória para os marítimos
nas condições de embarcado e desembarcado,
a Norsul ainda insiste em adotar o regime de trabalho
3x1, enquanto outras companhias que atuam na
cabotagem praticam o 2x1 ou, até mesmo, o 1x1. O ACT
apresentou um percentual de aprovação de 67 pontos.
Além do reajuste nas remunerações do pessoal de
bordo, o documento traz a implementação de Plano
de Previdência Privada num prazo de 90 dias a partir
da assinatura do ACT. A empresa se compromete
a contribuir com 4% do valor, sem obrigatoriedade
de contrapartida dos trabalhadores.
Os que decidirem contribuir poderão determinar seu
próprio percentual de participação.
Este ACT traz a alteração do regime de embarque,
que era 3x1 e passou a ser 2x1. Isso quer dizer que
para cada 90 dias a bordo, o representado do SINDMAR
terá direito a 45 dias de repouso. O acordo teve
aprovação de 73%.

Flumar

vigÊncia

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA

De 1º de maio de 2010
até 30 de abril de 2011

Este ACT vem com uma redução na diferença remuneratória
entre os marítimos embarcados e desembarcados.
Para os trabalhadores nestas condições, o ACT iguala
o valor do vale alimentação para ambos os casos.
Após determinado período para implantação, o regime
de trabalho passará a ser 60x30. O auxílio uniforme passa
a ser pago mensalmente. Um reajuste nas gratificações
e a inclusão do auxílio transporte também estão neste
acordo, que foi aprovado por 52% dos marítimos.

De 1º de outubro de 2010
até 30 de setembro de 2011

Este ACT traz uma redução da diferença remuneratória para
os marítimos nas condições de embarcado e desembarcado.
A implantação do pagamento de Diária de Viagem ao
Exterior, inclusive para docagem e reparos, e a inclusão de
uma cláusula que institui o pagamento de Acúmulo
de Função também são características deste ACT,
que teve 100% de aprovação.

De 1º de fevereiro de 2010
até 31 de janeiro de 2011

Este Termo Aditivo repôs o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor. Além do INPC, os representados do
SINDMAR que trabalham na empresa conquistaram
um percentual de ganho real.

PLR e PR
EMPRESA
Log-In

PetrobrasTranspetro

PRINCIPAL CARACTERÍSTICA
A Participação de Resultados (PR) referente ao exercício 2009 foi firmada
após o SINDMAR consultar seus representados, que aceitaram os termos
ofertados pela companhia. Quase 70% do nosso pessoal que trabalha na
Log-In aceitaram a proposta de PR.
O adiantamento da Participação de Lucros e Resultados (PLR) do exercício
2010 da Petrobras e da Transpetro, na forma de primeira parcela, foi
firmado após ampla consulta aos oficiais e eletricistas mercantes ligados às
empresas. A proposta foi aceita por 96% dos representados do SINDMAR.
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Há quase 22 anos, o governo
do Rio de Janeiro interrompeu as
operações no TEBIG (foto acima).
O GIAONT foi a resposta
do setor marítimo

22

Número 31

nestas funções. “Este foi um inequívoco avanço em direção à primeirização
do nosso pessoal que atua no GIAONT.
Também sabemos que ainda não alcançamos todos os aspectos necessários à
adequada definição destas funções e, por
isso, iremos buscá-los nas próximas negociações”, afirma o Segundo Presidente do
SINDMAR, José Válido.
Durante a cerimônia de assinatura,
o Diretor de Transporte Marítimo da
Transpetro, Agenor Junqueira, disse que
a questão da primeirização é a tônica de
trabalho da companhia.

O processo de consulta realizado antes
da assinatura do Termo Aditivo ao ACT
envolveu somente os empregados ligados
ao GIAONT. Dos marítimos que participaram
do pleito, 90% aprovaram o documento.
O Sindicato ressalta que este documento era um dos compromissos estabelecidos
no Acordo Coletivo de Trabalho que está
em vigor. A Representação Sindical cobra a
pendência do ACT relacionada à migração
para o Plano Petros 2, em substituição ao
Plano Petros-Transpetro. O Presidente da
Transpetro, Sérgio Machado, assegurou:
“vamos ver o quanto antes para podermos
fazer a migração do plano”.

Como surgiu?
Luciana Aguiar

O SINDMAR assinou o Termo
Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho
2009/2011 com a Transpetro que
regulariza a situação laboral dos
empregados marítimos que prestam serviço no Grupo de Inspeção
e Acompanhamento Operacional de
Navios e Terminais (GIAONT). A solenidade que formalizou o compromisso
aconteceu no dia 30 de março, na sede
da empresa, no Rio de Janeiro.
A assinatura do Termo Aditivo traz
inegável avanço para os representados
do SINDMAR que atuam no GIAONT, nas
funções de Assessor Náutico, Capitão
de Manobras de Terminal Aquaviário e
Inspetor Náutico. Além de ser uma opção
para o marítimo exercer seu trabalho sem
estar embarcado, as condições laborais
passam a ser condizentes com a experiência e a alta qualificação exigidas para
as funções do Grupo de Inspeção.
A partir de agora, perdem força as
ações de terceirização que se refletiam

Divulgação/Transpetro

SINDMAR assina Termo Aditivo
para Oficiais do GIAONT

A história do GIAONT começa antes mesmo do surgimento
da Transpetro, que foi criada em 1998. Nove anos antes,
em 1989, ocorreu um vazamento de óleo no petroleiro
Felipe Camarão, na Baía da Ilha Grande, Rio de Janeiro,
que se espalhou por quase 20 quilômetros.
Na ocasião, o governo do Estado do Rio de Janeiro
interrompeu as operações no Terminal da Baía de Ilha
Grande (TBIG). “Lembro que o Estado exigiu, na ocasião,
uma ação da Petrobras, que criou um grupo de inspeção
para reativar as operações”, conta o Gerente Executivo
do Promef Pessoal, CLC José Menezes Filho.
O GIAONT foi a resposta do setor marítimo à exigência
do governo estadual do Rio de Janeiro. Nos primeiros
anos, os novos postos de trabalho foram ocupados por
trabalhadores marítimos da Petrobras. “Logo no início,
estes postos de trabalho eram sempre ocupados por
Comandantes. A Petrobras escolhia Oficiais da mais alta
função porque tinham experiência no exterior”, lembra
o Comandante Menezes, que já exerceu tal função.

Termo Aditivo para
padronizar o grupo
A criação da função de Capitão de
Manobra (Mooring Master) surgiu com a
exploração de petróleo em alto mar, mais
precisamente na Bacia de Campos, e teve
como pioneiros os Comandantes Kléber
Sarkis Kalil e César Catarino, ambos
oriundos do corpo funcional marítimo
da Petrobras.
Com o passar dos anos, parte destes postos
de trabalho foi gradativamente terceirizada,

Para ficar à frente do grupo, o escolhido foi
o Comandante Idalmir da Silva. Na época, o CLC já
acumulava vasta experiência no segmento. Convocado
para integrar o GIAONT nos quatro primeiros anos
de atuação do grupo, o Comandante Idalmir lembra
que o trabalho era grande.
“As operações de navio e terminal eram separadas.
E não havia uma justificativa para isso, pois as operações
tinham de falar um só idioma, tinham de ser integradas.
Trabalhando de forma separada, as falhas aconteciam.
Era necessário integrar definitivamente navio e terminal”,
conta o CLC, que também foi professor do Ciaga.
“Lançamos este modelo no país e, anos depois, muitas
nações passaram a copiar o que a gente fazia aqui”,
diz o Comandante.
Posteriormente, a mesma medida foi adotada
pelo Terminal de São Sebastião e, em seguida, pelo
Terminal do Rio de Janeiro. Hoje, o trabalho é feito
nos quatro cantos do Brasil.

provocando uma significativa piora na
condição de trabalho e remuneração, em
determinadas situações. Com o tempo,
o representante dos Oficiais Mercantes
conseguiu que a categoria ocupasse tais
funções. Porém, até a assinatura deste
Termo Aditivo, a remuneração, o regime
e a condição de trabalho não eram padronizados.
Atualmente, há empregados da
Transpetro que atuam no GIAONT lotados
em diversos estados do país. Os Capitães

de Manobra estão em Guamaré (RN),
Xaréu (CE), Aracaju (SE), São Mateus
(ES), Bacia de Campos, São Francisco do
Sul (SC), Tramandaí (RS) e Rio Grande
(RS). Os Assessores e Inspetores Náuticos
desempenham funções em Coari (AM),
Manaus (AM), Novo Remanso (AM), Vila
do Conde (PA) Belém (PA), São Luís (MA),
Pecém (CE), Mucuripe (CE), Suape (PE),
Recife (PE), Madre de Deus (BA), Vitória
(ES), Rio de Janeiro (RJ), Angra dos Reis
(RJ), São Sebastião (SP) e Santos (SP).
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Visitas a Bordo

Desde a última edição, o SINDMAR visitou embarcações
atracadas e fundeadas nos portos e terminais brasileiros.
A revista UNIFICAR publica, aqui, alguns destes encontros.

Bourbon

Asso Ventisei
Seaway

Guará
Grajaú

Skandi Rav

Asso Ventisette

Island Spirit

Itamonte

Frotargentina
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Rodeio

Livramento

Castillo Herrera
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Arquivo Pessoal

Conciliando
carreira e
maternidade
Persistência é a chave para
vencer preconceitos
Contrariando o discurso sobre falta de mão de obra
na Marinha Mercante brasileira, Ciaga e Ciaba diplomam
mais de 500 novos oficiais a cada ano. Em todas as
turmas, registra-se o aumento significativo do número
de alunas mulheres.
A mulher brasileira conquistou o direito de cursar os
Centros de Formação da Marinha Mercante há pouco
mais de dez anos. Tanto quanto os homens, está qualificada e apta para o mercado de trabalho. Por que motivo,
então, é preterida em algumas empresas?
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O alarme sobre “apagão” de oficiais mercantes no
Brasil parte de segmento específico do setor da navegação. Vem de lá, também, o argumento de que a vida
no mar é dura para as mulheres e, por isso, as oficiais
desistem da profissão quando casam ou têm filhos. O
SINDMAR discorda frontalmente desse ponto de vista com
base no histórico de diversas representadas que, há anos,
conciliam carreira e maternidade com igual dedicação.
Sem dúvida, a vida a bordo difere das atividades
em terra. Contudo, a Oficial embarcada não deixa de
realizar – e muito bem! – qualquer trabalho pesado.
Afinal, já ultrapassou as diversas etapas de qualificação,
além da grande “prova de fogo” que é a praticagem.
Portanto, como acontece em qualquer profissão, as
eventuais desistências da carreira são resultado de
escolha individual, e não uma norma no setor.

Trabalho e maternidade:
direitos de toda mulher
A opção por conciliar maternidade e carreira profissional deve ser analisada, inicialmente, sob o foco da
evolução socioeconômica. Neste século XXI, o trabalho
feminino é essencial para o sustento familiar, o que leva

as mulheres a ingressarem
contava um ano e três meses.
O estudo “Projeções e cenários
cada vez mais cedo no merSilvana resolveu, então,
cado. O próprio país depende
seguir a carreira para a qual se
para o mercado de oficiais
da contribuição dessa força de
qualificara com muito empenho.
de Marinha Mercante até
trabalho para movimentar a
E, com garra e competência pro2013”, realizado em 2008 por
indústria e gerar riquezas.
fissional, chegou ao comando
pesquisadores da Universidade
Somente a partir dessa
de um rebocador.
do Estado do Rio de Janeiro
visão ampla devem ser conAtualmente, a Oficial
(UERJ), concluiu que o número
siderados fatores específicos,
Mercante atua como 2ON na
de
profissionais
existentes,
como as características da proSeacor Brasil. Para conciliar carjuntamente com o grande volume
fissão marítima que, embora
reira com maternidade, Silvana
de
novos
formandos,
é
suficiente
difíceis e completamente difeconta com o apoio familiar,
para manter o mercado em
rentes das atividades em terra,
indispensável para que ela hoje
não podem ser encaradas
afirme, com toda a convicção,
equilíbrio pelos próximos anos.
como impedimento para o
que “os problemas passam e
Portanto, mão de obra qualificada
casamento ou a maternidade.
os filhos ficam”.
não irá faltar às empresas. Quanto
Na avaliação do SINDMAR,
UNIFICAR: O que a motivou a inà regulamentação específica
o trabalho da mulher marítima
gressar na Marinha Mercante?
para as mulheres mercantes,
merece uma regulamentação
Silvana Borges: Foi obra do
o SINDMAR também luta com
que norteie direitos e benefíacaso, apesar de meu pai ter
persistência
e
tenacidade
para
cios durante e após a gestatrabalhado em navios mercanque os estudos nesse sentido
ção, em função das jornadas
tes durante a Segunda Guerra
avancem,
no
âmbito
da
Secretaria
diferenciadas. Atualmente,
Mundial. Pelo fato de ter tripuesses critérios ficam limitalado um navio que foi torpedede Políticas para as Mulheres.
dos aos Acordos Coletivos de
ado, meu pai foi considerado
Trabalho e variam de acordo
ex-combatente e eu pude escom a política interna de cada empresa.
tudar em escola militar, em Belém. No ano em que
Portanto, o Sindicato defende, junto ao governo
terminava o nível médio, a escola promoveu passeios a
federal, a criação de dispositivos legais específicos vollocais e feiras para ajudar os estudantes a escolher uma
tados para esse período da vida da mulher mercante.
profissão. Foi no mesmo ano em que seriam abertas
Enquanto não se avança nessa direção, nossas bravas
as vagas para mulheres, na EFOMM. Fiz o concurso no
oficiais mercantes recorrem ao apoio familiar e vão
ano seguinte e passei. Sou da segunda turma feminina
exercitando uma qualidade própria da alma feminina:
de Belém.
a persistência.
Como admite nossa entrevistada, 1ON Silvana Martins
UNIFICAR: Onde iniciou sua carreira profissional?
Borges, mãe de um menino de 9 anos e responsável por
Silvana Borges: Meu primeiro embarque como 2ON
dois sobrinhos, “para vencer os preconceitos é preciso
foi na Elcano. No mesmo ano, mudei para a Fugro
persistir”. Pensando assim, Silvana supera saudades e
Brasil (na época, chamava-se OceansatPeg), onde fiquei
distâncias, mas não desiste de sua profissão.
durante quase seis anos e trabalhei como Imediato e
Comandante.

Apoio familiar e persistência
suprem a falta de regulamentação
A Oficial Mercante Silvana Martins Borges, nascida
em Belém (Pará) há 33 anos, formou-se em 2001 na
segunda turma feminina do Ciaba. Porém, o exercício
profissional teve início em 2004, logo após o falecimento do segundo filho, com uma semana de vida devido
a problemas cardíacos. O primogênito, Marcio Filipe,

UNIFICAR: Precisou enfrentar algum desafio especial
a bordo?
Silvana Borges: O desafio era a novidade. Nenhuma
das pessoas a bordo tinha trabalhado com uma mulher
antes. Muito menos na condição de Comandante. Era
o desafio de provar que podemos exercer as mesmas
atividades e oferecer a mesma segurança com todas as
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Vocação para o mar

vantagens e desvantagens de se
ter uma mulher na função. Então,
precisava conquistar meu espaço e
ser reconhecida pelos superiores e
colegas de trabalho.
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Eletricista Gisele Caixa realiza o sonho
de ingressar na Marinha Mercante

Arquivo Transpetro

irmãs, marido, sogra, cunhadas.
Tenho meu marido e minha mãe
“Gosto de assumir
dando força o tempo todo. E minhas
responsabilidades e poder
irmãs e cunhadas entram em ação,
superar as expectativas”
se for necessário. Quando estou em
casa, cuido do meu filho e do meu
UNIFICAR: Houve algum registro ou
marido. Quando estou no navio,
situação significativa pelo fato de ser mulher?
cuido do meu trabalho e tento ao máximo esquecer os
Silvana Borges: Uma vez, escutei de um marinheiro
problemas de casa.
a opinião de um fornecedor. O homem lhe disse que
jamais trabalharia num navio que tivesse uma mulher no
UNIFICAR: Você já pensou em abrir mão de sua profiscomando. O marinheiro riu e respondeu ao fornecedor
são, por causa da maternidade?
que já estava trabalhando num navio assim.
Silvana Borges: Quando comecei a trabalhar e retornei
para casa, depois de cinco meses fora, vi que os cabelos
UNIFICAR: Como está constituída sua família?
do meu filho estavam caindo devido à saudade. Pensei
Silvana Borges: Somos eu, meu marido, meu filho
seriamente em parar, mas a persistência falou mais alto.
de 9 anos, chamado Marcio Filipe, e dois sobrinhos de
Então, mudei do longo curso para o offshore.
quem cuido.
UNIFICAR: Em sua opinião, existe preconceito por parte
UNIFICAR: Quando decidiu ser mãe, já exercia sua
das empresas para empregar mulheres marítimas?
profissão?
Silvana Borges: E scuto muito essa conversa.
Silvana Borges: Já havia concluído o curso para Oficial
Particularmente, nunca passei por isso nas empresas
da Marinha Mercante, mas ainda não tinha começado a
onde trabalhei.
trabalhar na função. Daí, meu intervalo entre a formatura
e o início da carreira profissional. Na época, tive duas
UNIFICAR: Acredita ser possível aumentar o nível de
gestações, com diferença de um
emprego das mulheres na profissão
ano e três meses. O Marcio Filipe
mercante?
nasceu com saúde perfeita. Mas,
Silvana Borges: Acredito que isso
“Podemos
até
passar
por
meu segundo filho nasceu com um
se dará normalmente. Não gosto
uma época difícil. Esse é o
problema no coração e morreu uma
de pensar que nós, mulheres, sopreço de sermos pioneiras”
semana após o nascimento. Decidi,
fremos preconceito. Detesto essa
então, retornar à minha profissão.
coisa de discriminação. Na verdade,
Embarquei no navio da Elcano fagosto do desafio de ter que mostrar
zendo a linha do “Macaco”, como é conhecida a [rota]
que sou melhor. Gosto de assumir responsabilidades e
Trombetas x Vila do Conde, no Pará. Isso porque toda
poder superar as expectativas. Mas sei que, para isso,
semana eu estaria em Belém e não ficaria muito tempo
é necessário disposição para investimento no contínuo
sem ver meu filho Marcio e meu marido. Quando não
aperfeiçoamento e atualização.
dava para ir em casa, eles vinham me ver no navio.
UNIFICAR: Você tem alguma sugestão para as colegas
UNIFICAR: A maternidade trouxe mudanças imporque desejam ser mães sem abrir mão da profissão?
tantes?
Silvana Borges: Pela nossa falta de legislação para
Silvana Borges: Me fez ter responsabilidade e planeregulamentar essa fase de nossas vidas, que é a majamento.
ternidade, o que posso falar é que persistam. Ter um
filho é sempre algo maravilhoso. Sei que até podemos
UNIFICAR: É possível à mulher marítima conciliar mapassar por uma época difícil. Esse é o preço de sermos
ternidade e carreira?
pioneiras. Mas a persistência vence qualquer barreira. Os
Silvana Borges: É muito necessária a ajuda da família.
problemas passam e os filhos ficam. Devemos continuar
Na minha, todos estão sempre ao meu lado – minha mãe,
lutando. E sempre dando o nosso melhor, em tudo!

Até o início de 2011, muitos diriam, tranquilamente,
que o mercado de trabalho para o marítimo brasileiro
era bastante favorável. Hoje, a visão do cenário
exige cuidados. Não que o mercado tenha ficado
menos favorável, mas existe uma forte pressão
dos armadores para abrir o setor à mão de obra
de outras nacionalidades.
A entrada de trabalhadores estrangeiros irá precarizar as condições de
trabalho, resultando no desemprego
dos brasileiros. Portanto, a conscientização e a participação da
classe são fundamentais para o
êxito na luta contra as investidas
dos empresários.
Ainda assim, diante da ameaça
nefasta do empresariado, que visa
o lucro mesmo sacrificando os
empregos dos trabalhadores brasileiros, a Marinha Mercante atrai
jovens com vocação para vida ao
mar das mais diversas áreas.
Dentre eles, encontramos
Gisele Soares Caixa. Aos 26 anos,
a Eletricista Mercante conta que
conheceu o setor através de amigos. Não demorou muito
para se sentir atraída a fazer parte do universo marítimo. Com
muita dedicação e estudo, participou do curso de capacitação
no Ciaga, no qual acaba de se formar.
A ELT Gisele considera a Marinha Mercante como a oportunidade de realizar sonhos profissionais e pessoais.
“Logo que terminei meu curso de capacitação, fiquei
ansiosa para embarcar. Não demorou muito e já estava a
bordo do Marta, da Transpetro”, conta.
Com o vigor e a força de vontade característicos
da juventude marinheira, Gisele pretende se dedicar à

cabotagem, pois não se sente seduzida
pelo offshore. “Quero continuar na empresa porque tenho plano de carreira
e a possibilidade de crescer”, explica
a Eletricista Mercante.
A jovem destaca, também, a importância da qualificação profissional.
“A capacitação profissional é um fator
que ajuda os brasileiros a garantirem
suas vagas no mercado”, opina.
Sem dúvida, o conhecimento
técnico é fundamental para o
profissional se destacar no setor.
Nesse aspecto, o trabalhador
marítimo brasileiro se diferencia
dos demais, tanto no desempenho das funções a bordo
quanto na absorção de conhecimentos técnicos.
Apesar da capacidade
dos brasileiros ser internacionalmente reconhecida,
não é suficiente para a garantia dos postos de trabalho.
Ficar atento às mudanças
que ocorrem no cenário da Marinha Mercante brasileira é
fundamental. Os armadores jamais concederão melhores
condições de trabalho e remuneração ao trabalhador marítimo – nesse campo, é o SINDMAR que luta pelos oficiais e
eletricistas mercantes.
A participação e o contato permanente com o Sindicato
são essenciais. É importante destacar que todas as conquistas
são consequência de determinação, coragem e ação – tanto
dos trabalhadores marítimos, através da participação coletiva,
quanto da Representação Sindical, por intermédio da diretoria
do SINDMAR.
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Direitos dos marítimos
brasileiros estão acima
dos negócios com Noruega
Durante seminário patrocinado pelo governo da
Noruega, dia 17 de fevereiro, no Rio de Janeiro, reunindo empresários e autoridades para a apresentação do
plano de investimentos daquele país na área do pré-sal
fluminense, o Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF,
Severino Almeida, deixou claro que o sindicalismo marítimo brasileiro “não realiza negócios e se preocupa
unicamente com o aumento e a qualidade de empregos
para os trabalhadores brasileiros”.
Convidado para expor a visão dos trabalhadores sobre
o setor de offshore, o sindicalista enfatizou que “os direitos e conquistas sociais dos marítimos brasileiros não
são moeda de troca para os lucros dos investidores”.
A posição da Representação Sindical brasileira recebeu o apoio do Sindicato dos Marítimos da Noruega
(NMU), representado no evento por seu Vice-Presidente
Johnny Hansen (segunda foto acima). Na ocasião, as entidades firmaram um “Memorando de Entendimentos”,
no qual reconhecem que as oportunidades de emprego
na plataforma continental brasileira devem obedecer às
leis trabalhistas e normas praticadas no Brasil.
Por conseguinte, as condições de trabalho e de remuneração para todos os marítimos que trabalharem
a bordo de embarcações sob propriedade, controle ou
bandeira da Noruega, nas águas territoriais brasileiras,
devem ser compatíveis com o patamar do Brasil. O
Memorando prevê, ainda, a estreita cooperação mútua
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entre os trabalhadores marítimos dos dois países e intercâmbio de conhecimentos técnicos sobre sua atividade
profissional.
A CONTTMAF e o NMU assumiram ainda o compromisso de realizar reuniões anuais para avaliar o cumprimento
e a evolução das medidas acordadas no “Memorando
de Entendimentos”. Se necessário, o documento terá
emendas.

Negócios atraentes com normas flexíveis
Atraído pelas crescentes oportunidades de bons
negócios na plataforma continental marítima brasileira,
o governo da Noruega enviou ao Rio de Janeiro uma
delegação com 130 empresários, capitaneados pelo
Ministro do Comércio e Indústria, Trond Giske. O grupo
pretende investir em larga escala em diversos setores,
por meio de parcerias com o governo fluminense e com
empresários nacionais. A navegação marítima é um dos
setores mais cobiçados pelos investidores, uma vez que
os noruegueses dominam a tecnologia empregada no
offshore e já operam há tempos em nossa plataforma
continental.
Contudo, o que parece sinalizar um avanço econômico
e tecnológico pode afetar de forma irreversível o nível
de emprego dos brasileiros no setor. Durante o seminário, representante dos armadores noruegueses afirmou
que a RN-72 e as leis trabalhistas são entraves para os

empresários estrangeiros que
atuam no offshore brasileiro.
Essa posição evidencia que
os planos noruegueses para a
atividade envolvem uma possível flexibilização das normas
brasileiras de proteção ao trabalho marítimo. O objetivo é reduzir
custos trabalhistas e operacionais
com a contratação de tripulantes
estrangeiros para operar as embarcações na área do pré-sal. O
argumento para flexibilizar a RN-72
seria a alegada falta de mão de obra
marítima qualificada no Brasil.
“Parceria é um processo que
exige coerência, respeito e esforço
conjunto. O Brasil tem um compromisso com o povo brasileiro.
Podemos dar condições para que as
empresas façam seus investimentos,
mas não à custa do desemprego do
marítimo nacional”, alertou Severino
Almeida, gerando visível desconforto na plateia.
A apresentação do projeto da
Noruega para a realização de negócios no Brasil reuniu empresários e autoridades de ambos os
países, além dos representantes
do movimento sindical marítimo,
que assinaram o “Memorando de
Entendimentos” na presença do
ministro norueguês Trond Giske.
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Nossos empregos em risco!

Nossos empregos
estão em risco!
Armadores querem abrir mercado
de trabalho à mão de obra estrangeira

A pressão dos armadores para ampliar
a contratação de trabalhadores estrangeiros volta a se intensificar. Sob o argumento de que “falta mão de obra marítima
qualificada no mercado brasileiro”, as
representações patronais da cabotagem
e do apoio marítimo – Syndarma, ABEAM
e ABAC – atuam em conjunto para obrigar o Conselho Nacional de Imigração a
“flexibilizar” as leis que, até agora, têm
assegurado os postos de trabalho para
oficiais mercantes brasileiros.
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O alvo patronal são as duas Resoluções
Normativas que ainda garantem o emprego formal dos trabalhadores marítimos
nacionais – a RN-72, que disciplina a
contratação de profissionais estrangeiros
para trabalho a bordo de embarcação
ou plataforma estrangeira operando em
nossas águas territoriais, e a RN-80, que
regula o visto de entrada e permanência
de trabalhadores estrangeiros no país.
A ofensiva dos armadores se intensifica à medida que aumentam os

investimentos de empresas estrangeiras
no Brasil, atraídas pelos lucros gigantescos sinalizados pelo pré-sal. Atualmente,
à exceção da Transpetro – que tem participação estatal –, praticamente todas
as empresas de navegação em atividade
no Brasil, seja no apoio marítimo ou na
cabotagem, são estrangeiras ou têm capital estrangeiro em sua composição.
A substituição de trabalhadores
brasileiros por estrangeiros que aceitam
embarcar em condições precárias é o

primeiro passo para possibilitar aos
empresários a elevação de seus lucros
com a redução drástica do custo com
mão de obra. Na tentativa de criar
condições favoráveis à abertura do
mercado brasileiro à mão de obra de
outras nacionalidades, os armadores
trabalham, há algum tempo, para “influenciar” a opinião pública através de
matérias e artigos publicados na grande
imprensa, em veículos de grande circulação nacional. Na esfera institucional,
atuam de forma sistemática junto ao
Conselho Nacional de Imigração (CNIg)
– órgão responsável pela regulação da
entrada e permanência de trabalhadores estrangeiros no país – para sensibilizar seus integrantes e convencê-los a
“suspender temporariamente” o artigo
3° a RN-72 e “flexibilizar” o artigo 1°
da RN-80.
O SINDMAR considera um insulto
ao povo brasileiro que o trabalho de
seus cidadãos se converta em moeda
de troca em favor do lucro financeiro.
Após décadas de desmonte, a Marinha
Mercante brasileira renasceu como setor

produtivo, na virada do século XXI, e já
se impõe como atividade essencial para
a economia do país.
Ao contrário do que ocorreu no passado, hoje existe a compreensão de que
os ganhos com a navegação marítima
são altos e inesgotáveis – e, certamente,
não podem ficar restritos aos empresários. Por isso, nos últimos dez anos, o
SINDMAR atua intensamente para elevar
os salários e as condições de trabalho dos
oficiais e eletricistas mercantes brasileiros, colocando-nos num patamar compatível com a grandeza do setor e com a
responsabilidade de operar embarcações
que transportam riquezas.
Prossegue a luta intransigente do
SINDMAR em defesa do emprego, da
justa remuneração e dos benefícios sociais dos oficiais e eletricistas mercantes.
Mas, assim como os empresários pressionam em conjunto pela desnacionalização de nosso mercado de trabalho, é
essencial que os trabalhadores marítimos
se unam e permaneçam coesos com a
Representação Sindical na luta contra o
risco da perda de nossas conquistas.

Lucro não tem bandeira
De acordo com a consultoria internacional IHS Cera, o Brasil lidera o ranking
mundial das maiores descobertas de
petróleo registradas entre 2001 e 2010,
considerando volume e número de poços
com mais de um bilhão de barris. Das
35 descobertas gigantes ocorridas no
planeta, no período citado, 11 foram no
país e somam 35 bilhões de barris. O
fato coloca o Brasil à frente de nações
petrolíferas tradicionais, embora ainda
não as supere em reservas. A IHS Cera,
que é o maior banco de dados mundial da
indústria petrolífera, prevê investimentos
imediatos de um trilhão de dólares na
atividade de exploração de petróleo e gás
no Brasil. Numa indústria que movimenta
valores tão altos, os custos com mão de
obra são os mais visados.
A iniciativa patronal de aumentar
lucros à custa de nossos postos de trabalho tem sido combatida com veemência
pelo SINDMAR, em todos os fóruns
possíveis de interlocução, no Brasil e
no exterior. Através de estudo realizado
por professores do Departamento de

33

Gigante precisa despertar
Estatística do Instituto de Matemática
e Estatística da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o
Sindicato atesta que o mercado
de trabalho no setor está
em equilíbrio, mesmo se
considerarmos fatores
como evasão de alunos,
aposentadorias, afastamentos por motivos de
saúde, falecimentos ou
mudanças de emprego.
No entanto, há meses,
o discurso dos armadores
sobre um iminente “apagão
marítimo” é reproduzido através de matérias publicadas em
diversos jornais do país. No início,
o argumento patronal era de que
Ciaga e Ciaba não conseguiriam formar
número suficiente de novos oficiais para
atender à demanda do mercado. Mas, à
medida que aumentavam as turmas, nos
dois Centros de Formação – e com número
significativo de mulheres inscritas –,
os empresários passaram a questionar a
capacidade de adaptação da mão de obra
feminina à vida marinheira.

A tese do “apagão” retornou aos jornais no dia 1° de abril – curiosamente, o
dia consagrado à “mentira” –, colocando
de forma clara a proposta patronal de modificar nossas Resoluções Normativas para
permitir a ampla contratação de oficiais
mercantes de outras nacionalidades.

Finalmente, no dia 3 de abril,
Syndarma, ABEAM e ABAC publicaram um informe conjunto, no
jornal de maior circulação do
país, alegando que “o présal está em risco” devido
à grande quantidade de
novos barcos que devem
entrar em operação, nos
próximos anos. Segundo
os armadores, “de nada
valerá construí-los, se
não houver quem os tripule”. Por isso, oferecem
como “soluções viáveis
e imediatas” as propostas
de “suspensão temporária do
artigo 3°” da RN-72 e “flexibilização, também temporária, do artigo
1°” da RN-80 – ambas Resoluções do
Conselho Nacional de Imigração.
A proposição dos armadores foi imediatamente contestada pelo SINDMAR,
através de informe publicado no
mesmo jornal, no dia 5 de abril. O
texto, intitulado “O Pré-Sal e a Marinha
Mercante”, pode ser lido na íntegra no
quadro desta matéria.

O Pré-Sal e a Marinha Mercante
O Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante
(SINDMAR), entidade que representa profissionais que
tripulam os navios brasileiros – entre os quais navios
de cabotagem, de apoio marítimo e plataformas de
petróleo –, considera alarmistas, infundadas e, portanto,
irresponsáveis as informações divulgadas na imprensa
pelas companhias de navegação de que há escassez de
mão de obra na Marinha Mercante.
O SINDMAR ressalta que as projeções feitas pelos
armadores são equivocadas porque estão embasadas
numa premissa de contratação de novos navios que não
está sendo cumprida.
Válido é destacar que, em tese, o progressivo aumento de demanda de mão de obra seria benéfico para a
categoria de oficiais mercantes, no sentido de valorizar a
profissão e, em consequência, permitir a melhoria de sua
remuneração e de suas difíceis condições de trabalho.
O SINDMAR, contudo, não pode compactuar com
notícias inverídicas. E a verdade é que o mercado de
oficiais mercantes permanece em equilíbrio entre oferta
e demanda de mão de obra.
Infelizmente, tudo leva a crer que tais informações
encobrem uma campanha articulada por entidades
que representam empresas de navegação para afastar
a aplicação das Resoluções Normativas 72 e 80, do
Conselho Nacional de Imigração, que impõem regras
claras para a contratação de profissionais estrangeiros
no setor marítimo.
Neste sentido, é pertinente salientar que a Marinha
do Brasil, a quem cabe formar novos oficiais mercantes,
em dois centros altamente especializados localizados
no Rio e em Belém, acaba de dobrar o número de profissionais formados a cada ano – como reconhecem as
próprias empresas de navegação – e não cometeria a
irresponsabilidade de permitir um déficit de profissionais
em setor tão estratégico para o desenvolvimento nacional como o da Marinha Mercante.
Além disso, estudo realizado em 2009 por dois

estatísticos da UERJ, e divulgados pelo SINDMAR, indicava equilíbrio no mercado, com ligeira sobra de oferta
de profissionais.
O Sindmar avalia que, por trás das informações inverídicas, existe uma tentativa dissimulada de alterar
ou suspender por tempo indeterminado as exigências
das RNs 72 e 80. É sabido que marítimos de países de
escassa proteção legal ao trabalho, como Filipinas, e de
baixa qualificação técnica aceitam se submeter a salários inferiores aos praticados no Brasil, sem apresentar,
contudo, o mesmo desempenho profissional.
A suspeita do Sindmar, de que as falsas informações
encobrem outro intuito, ganha relevo quando se analisa
a projeção dos armadores para navios a serem contratados. São projeções distantes da realidade.
O Fundo de Marinha Mercante (FMM), que responde
por 80% dos financiamentos para o setor, ainda não
escolheu as prioridades entre projetos que demandam,
no total, financiamentos da ordem de R$ 12 bilhões.
Por falta de reunião do Conselho Diretor do Fundo de
Marinha Mercante (CDFMM), a política de liberação dos
recursos que financiam a indústria naval brasileira ainda
não foi definida para este ano. Esse quadro faz com que
as entregas de embarcações fiquem indefinidas.
As projeções dos armadores, no entanto, irresponsavelmente procuram ignorar esses atrasos. Por sinal, há
cerca de três anos, o Sindicato dos Armadores (Syndarma)
já divulgara outro estudo alarmista projetando déficit de
2 mil oficiais mercantes em 2009, uma projeção absurda
que simplesmente não se concretizou.
No contexto atual, tampouco há de se falar em
déficit de oficiais mercantes. E qualquer informação em
contrário divulgada na imprensa, além de falaciosa, é
um desserviço que se presta à liberdade de informação
e, mais do que tudo, à Nação!
Categoricamente, o SINDMAR afirma que não será
por falta de oficiais da Marinha Mercante que o Pré-Sal
estará em risco.

Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante – SINDMAR
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Regras “flexíveis” servem ao capital especulativo
Para a Representação Sindical, está
evidente que falta de mão de obra é o
que menos preocupa os empresários
que hoje respondem pela navegação
no Brasil. Interessa, na verdade, a possibilidade de fechar excelentes contratos,
livrando-se do valor pago aos marítimos
brasileiros, em cumprimento às nossas
leis trabalhistas, e das condições estabelecidas nos Acordos Coletivos de Trabalho
firmados com o SINDMAR.
Tal aspecto é exposto pelos próprios
armadores, no informe conjunto, quando
destacam as “vantagens” da alteração
da RN-72 e da RN-80. Diz o texto: “por
um lado, as embarcações e plataformas
estrangeiras se veriam desobrigadas a
contratar Oficiais brasileiros. Por outro, os
navios de bandeira brasileira poderiam
estar considerando (sic) a contratação
de profissionais estrangeiros. O resultado
seria um aumento considerável da oferta
de Oficiais”.
De fato, o objetivo imediato é o lucro.
E lucro não tem bandeira.

Estrangeiros aquecem legalização de vistos e contratos
A importação de mão de obra estrangeira faz prosperar outro tipo
de negócio: a legalização de estrangeiros que ingressam no país para
trabalhar. No rastro do crescimento da indústria petrolífera, especialmente na Bacia de Campos, uma dessas empresas atua há décadas
na obtenção de vistos temporários e permanentes, bem como na
assistência jurídica para imigração e elaboração de contratos. Sediada
no Rio de Janeiro, a empresa tem 70 funcionários e filiais em Macaé e
Brasília, além de representações em Vitória (ES), São Sebastião (SP), São
Luís (MA), Houston (EUA), Londres (Inglaterra), Argentina e Paraguai.
Segundo informa seu site, irá participar da feira de negócios “Brasil
Offshore 2011”, no mês de junho, com um “estande junto à Câmara de
Comércio Americana”.
O filão também é explorado por grandes escritórios de advocacia.
Um deles possui endereços em São Paulo, Fortaleza e Campinas, e
representações na Cidade do México e Miami. Artigo postado em seu
site destaca o momento altamente favorável para investir no Brasil.
Indica, ainda, as primeiras formas de realizar negócios – apenas com
a introdução de bens, máquinas e equipamentos, visando à produção
de bens ou serviços; ou investindo recursos financeiros ou monetários
para aplicação em atividades econômicas. Em ambos os casos, o artigo
informa que os recursos “devem pertencer a pessoas físicas ou jurídicas
residentes, domiciliadas ou com sede no exterior”.

Gigante precisa despertar
Há quem considere que o Brasil não
sustenta as próprias conquistas por absoluta incapacidade de atribuir-lhes o real
valor. Verdadeira ou falsa, essa premissa
parece retornar à pauta de discussões
quando se observa o cenário econômico
atual, no país e no mundo.
Enquanto nações que sempre ditaram as regras econômicas enfrentam
uma crise profunda e tentam lidar com
o desemprego, no Brasil a situação
se inverte. A combinação de diversos
fatores favoráveis, como a estabilidade
econômica, a inflação ainda em níveis
toleráveis e as descobertas sem precedentes no setor de petróleo e gás atraem
o olhar de megainvestidores de todo o
planeta, que procuram ancorar aqui suas
expectativas de lucro.
A exemplo de outros ciclos de
prosperidade registrados ao longo de
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nossa História – ouro, borracha, café –,
temos hoje no pré-sal uma fonte de
riquezas que, se bem administrada,
poderá colocar o país entre as nações
mais desenvolvidas do mundo. Basta
saber se este “gigante” adormecido
em berço tão esplêndido irá despertar
a tempo de compreender a grandeza
desse potencial. E, principalmente, se
conseguirá evitar os erros históricos de
um passado pontuado por episódios de
extrativismo, espoliação, transposição
de nossas riquezas para além-mar e
evasão de divisas rumo a paraísos fiscais, caracterizando flagrante crime de
lesa-pátria.
Em relação aos postos de trabalho
dos marítimos, o resgate da prosperidade que nos cabe, por direito, está seriamente ameaçado. A abertura irrestrita

de nosso mercado irá gerar empregos
para estrangeiros e desemprego para
os trabalhadores nacionais. Inicialmente,
serão afetados os oficiais mercantes, cuja
hierarquia funcional assegura salários
mais elevados. Com a prática e a possibilidade de baratear ainda mais seus
custos, os empresários tentarão atingir
os demais tripulantes.
Para o Brasil, o preço a pagar é muito
alto. O desemprego de brasileiros contratados com carteira assinada, como preveem nossas normas trabalhistas, afeta a
arrecadação e o desenvolvimento. Afinal,
quando cidadãos nacionais consomem
bens e serviços dentro do país, movimentam a indústria, geram outros postos de
trabalho, alimentam a cadeia produtiva,
contribuem para elevar o Produto Interno
Bruto. Além disso, cidadãos formalmente

empregados tendem a
buscar melhor qualidade de
vida, investir na educação e
saúde dos filhos, participar
efetivamente de sua coletividade. O resultado desse
“existir” do trabalhador-cidadão-contribuinte significa
desenvolvimento socioeconômico e cultural.
Nenhum país evolui
quando enfrenta o desemprego. E o Brasil não
é exceção.

Regras “flexíveis” servem ao
capital especulativo
Quando se fala em “flexibilizar”,
no mundo dos negócios, o alvo são as
regras que protegem os trabalhadores,
não os mecanismos que regulam o
mercado. A proposta de flexibilização
das normas que regem as relações de
trabalho reflete um pensamento atual
do mundo dos negócios que considera
o “mercado” como uma entidade autônoma e capaz de regular a si mesma.
Puro engano. Regras “flexíveis”, no
mundo do trabalho, servem apenas para
aumentar os ganhos dos megainvestidores internacionais. Estes investidores
atuam globalmente nos setores mais
promissores dos diversos países, visando
apenas especular e lucrar. Cessada a
possibilidade de ganho, transferem seu
capital para outras terras, deixando para
trás empresas falidas e desemprego.
Em 2008, a Dra. Maria Isabel Pojo do
Rego, consultora do Instituto de Pesquisa
Aplicada (IPEA) no Distrito Federal, abordou as consequências das estratégias
utilizadas pelo capital especulativo, em
sua tese “Flexibilizar, vulnerabilizar e
precarizar: efeitos da desestruturação
da vida dos trabalhadores brasileiros,

sob as ordens do ‘mercado’”. O estudo,
realizado com um grupo de trabalhadores
de Brasília, aponta que provocar o medo
da demissão (ou desemprego) é uma
estratégia dos que detêm o “poder” de
contratar (os empresários) para fragilizar
os trabalhadores nos aspectos econômico, cultural, jurídico, político e social.
No aspecto econômico, a autora destaca os impactos negativos nas relações
de assalariamento, a partir da lógica da
gestão baseada em valor profissional – ou
seja, pretensa qualificação técnica. Mas,
é nos campos jurídico e social que a Drª
Maria Isabel Pojo detecta aspectos ainda
mais desfavoráveis aos trabalhadores.
Segundo ela, “no campo jurídico, a flexibilização da lei trabalhista brasileira em
favor do empregador traz novas modalidades de contratação com prejuízo da
classe trabalhadora; e, no campo político,
o desmonte promovido no sistema sindical brasileiro deixa o empregado ainda
mais desprotegido”.
Finalizando o processo, a “ditadura do
mercado” compromete o campo social,
pois enfraquece uma população economicamente ativa, que perde a noção de
seu próprio valor e se torna, assim, mais
vulnerável à exploração.
Tal estratégia já está sendo posta
em prática, pelos armadores que

operam no apoio marítimo.
Representados pela ABEAM,
eles se recusam, há meses,
a avançar nas negociações
dos Acordos Coletivos de
Trabalho (ACT). Seu objetivo
é impor um ACT único, que
englobe todas as empresas, mas contenha apenas
cláusulas e valores pagos
pelas companhias de menor
porte. Dessa forma, as condições de trabalho atuais no
apoio marítimo ficariam bastante precarizadas, sem falar na perda das conquistas
obtidas nos acordos anteriores.
O impasse nas negociações levou o
SINDMAR a buscar uma solução mediada
pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio
de Janeiro. Muito mais do que celebrar
um ACT, o que importa à Representação
Sindical é impedir o aviltamento das
relações de trabalho e o abuso do
poder econômico contra os marítimos
nacionais. Até que haja uma solução, o
SINDMAR mantém a classe mobilizada e
em estado de alerta, inclusive para uma
possível paralisação no offshore.
Como se vê, os armadores uniram
suas forças visando aumentar os lucros. A
estratégia de não negociar, aliada à pressão no Conselho Nacional de Imigração
para derrubar a RN-72 e a RN-80, coloca
em risco os postos de trabalho e as condições sociais dos trabalhadores marítimos
brasileiros – e o desempenho socioeconômico do próprio país.
O papel que nos cabe – a todos
nós, trabalhadores – é lutarmos coesos,
dentro do SINDMAR, contra essa investida – seja na mesa de negociações,
rebatendo publicações em jornais ou
atuando junto aos órgãos do Governo,
para impedir a derrubada das normas
que (ainda) regem nosso setor.
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Pioneiros do curso
de Combate
à Poluição (Nível 2)
A terceira semana de maio foi
especial para os oficiais mercantes
Antonio Rubens Pimentel Prestes,
Carlos Alberto de Vasconcelos Sena,
Elisângela Oliveira da Silva e Paulo
Sergio Esteves de Castro, que integraram a turma pioneira de Combate
à Poluição Nível 2 (CBP2), organizada pela Fundação Homem do Mar.
Após uma semana de aulas em
tempo integral nas dependências do
Centro de Simulação Aquaviária, do
SINDMAR, os quatro oficiais se qualificaram no conhecimento de estratégias e técnicas utilizadas durante
emergências ligadas ao combate à
poluição por óleo.

38

Número 31

Estruturado a partir do modelo
do OPRC (Oil Pollution Response
Coordinator), da Organização Ma
rítima Internacional (IMO), o curso de
Combate à Poluição Nível 2 é voltado
exclusivamente para profissionais
da Marinha Mercante de qualquer
especialização ou função a bordo.
O objetivo é preparar os marítimos
brasileiros para gerenciamento,
avaliações e análises em casos de
emergência de poluição por óleo no
Meio Ambiente.
Os Coordenadores e Supervisores
de plataformas, terminais de carga e
descarga e abastecimento de petróleo e derivados, os Supervisores de

equipes de empresas de combate à
poluição e os Operadores de plataformas e terminais marítimos, assim
como os Supervisores de equipe e
funcionários de órgãos ambientais e
pessoas ligadas à área de logística,
podem participar do curso.
A primeira turma do CBP2 reuniu
oficiais mercantes que já haviam participado do CBP1. No primeiro nível,
as aulas focam os riscos e diferentes
graus de complexidade relacionados às
operações de combate à poluição provocada por óleo no mar. O nível 2 é voltado para as atividades gerenciais sob
a responsabilidade de um Supervisor
em situações daquela natureza.

“Estou certo de que o
conhecimento que adquiri
aqui será útil em minha
carreira. Este curso foi
importante para reafirmar
os conceitos gerenciais”

Pré-requisito
“O nível 1 é pré-requisito para
a segunda etapa. Aqui o trabalho
é mais amplo, já que focamos
no gerenciamento de emergências”, explica o Instrutor do curso,
Comandante Levindo Farias Rocha,
informando que o simulador Pisces

(Potential Incident Simulation,
Control and Evaluation System),
instalado no CSA, também é utilizado na fase de gerenciamento
e planejamento das operações. O
Pisces é capaz de simular mais de
300 tipos de óleos existentes no
mundo e gerar informações sobre
o combate à poluição em qualquer
meio hídrico. Além disso, auxilia no
cálculo sobre o número de equipamentos que devem ser usados nas
operações.
Para o Oficial Paulo Sérgio, o
segundo nível do curso é bem
abrangente. “Vemos o organograma das fainas e a forma de organizar as equipes envolvidas”, diz o
Chefe de Máquinas, orgulhoso de
ser marítimo e de participar desta
turma pioneira.
Pouco antes de receber o certificado de conclusão do CBP2, o Oficial
Carlos Alberto também externou sua
impressão. “O curso destaca a responsabilidade de organizar equipes.
Enquanto o primeiro nível abrange

a parte teórica e operacional, o segundo é mais voltado para a prática,
o gerenciamento de emergências,
simulações de encontros com a imprensa e a formação de lideranças
nas equipes”, ressalta.
O CLC Carlos Alberto também
manifestou sua satisfação com o
conteúdo apresentado no curso.
“Estou certo de que o conhecimento
que adquiri aqui será útil em minha
carreira. Ninguém está livre de um
eventual combate à poluição. Este
curso foi importante para reafirmar
os conceitos gerenciais”, concluiu o
oficial mercante.
Referido como um dos centros de excelência em simulação
aquaviária existentes no mundo,
atualmente, o CSA disponibiliza aos
oficiais mercantes um calendário
semestral de cursos voltados para
a capacitação profissional dos trabalhadores marítimos. A relação
completa dos cursos está no site
do Centro de Simulação Aquaviária
(http://www.csaq.org.br).
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Primeira turma de DP
Técnico se qualifica no CSA
Novo curso voltado para
Oficiais de Máquinas e
Eletricistas é organizado pela
Fundação Homem do Mar
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Centro de Simulação Aquaviária
www.csaq.com.br
Acesse o site do CSA
e conheça detalhes
do mais avançado
centro de simulação
do planeta

a gente resolver. Acho ótima a oportunidade de trocar
conhecimentos com os instrutores”, ressalta.
Com a mesma opinião, o Oficial Saul Bastos destacou a capacidade dos instrutores. “As informações
passadas aqui foram essenciais para a gente entender
e conhecer o sistema. Este curso tem um valor enorme
para mim”, afirma.
Este curso foi apenas o primeiro de muitos que a
Fundação Homem do Mar irá organizar. Os interessados
no DPT podem navegar no site do CSA, que disponibiliza
as datas dos cursos de Posicionamento Dinâmico para
Oficiais de Máquinas e Eletricistas, assim como dos
outros quatro cursos (DP básico, DP avançado, Combate
à Poluição Nível 1 e Combate à Poluição Nível 2), e
reservar uma vaga.
No site do Centro de Simulação, é possível fazer
a pré-inscrição em qualquer um dos cursos acima
mencionados.

Visite o site e faça nosso tour virtual
Fotos Luciana Aguiar

A segunda semana de fevereiro de 2011 foi especial
para seis maquinistas. Os Oficiais Alves, Cláudio Tenório,
Joppert, Mendes, Saul e Socorro participaram da primeira turma do curso de Posicionamento Dinâmico Técnico
(DPT), voltada exclusivamente para Oficiais de Máquinas
e Eletricistas da Marinha Mercante. Ao final do curso,
que foi realizado no Centro de Simulação Aquaviária,
estes marítimos receberam o Log Book registrado pela
associação internacional IMCA (International Marine
Contractors Association).
Além da alegria desta conquista, era visível o orgulho marinheiro em cada um deles. Este sentimento
foi ressaltado pelo Oficial Cláudio Tenório: “Sinto um
grande orgulho de fazer parte da primeira turma de
DP Técnico”.
O Oficial destacou, também, que o curso proporcionou a aquisição de importantes conhecimentos técnicos. “Só quero agradecer ao SINDMAR e à Fundação
Homem do Mar pela iniciativa de nos oferecer um curso
voltado para a nossa especialidade, que é Máquinas”,
diz Cláudio Tenório, fazendo referência à FHM, que é
responsável pela administração do CSA.
Já a Oficial Laise Socorro destacou a capacidade dos
instrutores do curso de DPT. “Os instrutores são muito
bem preparados e todos nós ganhamos com isso”,
afirma. Ela contou que, por causa deste curso, teve
acesso a conhecimentos que antes eram exclusivos da
seção de náutica. “A gente também faz manutenção a

bordo e é fundamental conhecermos o funcionamento de tudo no
navio”, opina.
O Oficial Jorge Ricardo Alves
ressaltou a importância do curso.
“Recebemos noções da parte eletrônica do equipamento. Agora,
com o DPT, tenho capacidade de
detectar defeitos e, em algumas
situações, avaliar a possibilidade
de ‘resetar’ o sistema”, explica. O
Oficial Alves também destacou a
excelência dos instrutores do curso
de DP Técnico. “Eles tiram nossas
dúvidas e expõem situações para

Tecnologia de última geração
à disposição da comunidade marítima

Seminário reúne público
recorde no Pará e expressa
representatividade do SINDMAR
Num momento em que o nível e a qualidade de emprego dos marítimos brasileiros sofrem graves ameaças
por parte da Armação nacional, o SINDMAR recebeu o
apoio maciço de quase uma centena de representados
que compareceram ao 10° Seminário, realizado de 13 a
15 de maio em Salinópolis, no Pará.
O público recorde foi atento e participativo,
demonstrando enorme inte-
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Fotos Luciana Aguiar

resse em conhecer a estrutura e
as ações do SINDMAR e debater os principais assuntos
relacionados à Marinha Mercante, na atualidade. Além
de oficiais e eletricistas mercantes, de diferentes faixas
etárias, o 10° Seminário contou com a grata presença
de uma dúzia de alunos e docentes da EFOMM.
O alto nível de entrosamento do grupo foi fundamental para a melhor absorção do conteúdo das palestras
e a compreensão do verdadeiro papel do SINDMAR em
defesa dos interesses de seus representados.
No decorrer do evento, os participantes tiveram
esclarecimentos sobre organização e atuação sindical,

relações laborais, negociação coletiva de trabalho, as
ações sindicais em curso e a mobilização dos oficiais e
eletricistas mercantes, sob a liderança do SINDMAR, para
preservar direitos e conquistas. Como sempre acontece
nos Seminários, a interação dos colegas de profissão e
dos futuros oficiais mercantes com os representantes
sindicais foi essencial para sanar dúvidas e derrubar
alguns mitos sobre o sindicalismo dos trabalhadores que,
inexplicavelmente, ainda existem em nosso país.

Com grande orgulho, os representantes sindicais
observaram a receptividade, a conscientização e o
apoio de todos ao trabalho realizado pelo SINDMAR.
Tal impressão é fortalecida pelos depoimentos pessoais
dos participantes entrevistados durante o evento. Todos
deixaram bem claro que a seriedade de propósitos, o
grau de confiabilidade e as conquistas alcançadas pela
Representação Sindical, em sua primeira década de
existência, têm sido fatores decisivos para consolidar a
imagem e a presença do SINDMAR com seus representados, em nível nacional.

Luta sindical preserva empregos
Coube ao Diretor de Relações Internacionais e
Delegado Regional do Sindicato em Belém, Darlei
Pinheiro, relatar aos presentes, no primeiro dia do
Seminário, as ações regionais da entidade e os diferentes aspectos da ação sindical. Ao lembrar momentos

importantes da luta em defesa de postos de trabalho
para marítimos brasileiros, o representante sindical
destacou a tentativa de terceirização dos marítimos da
Petrobras, em 1999.
“Uma empresa com participação majoritária de capital estrangeiro iria gerenciar a operação e contratação
de marítimos para a estatal. Nós lutamos e vencemos
este processo”, lembrou Darlei, que também destacou
a atuação internacional do SINDMAR na Organização
Marítima Internacional (IMO).
“O trabalho que fazemos na construção de regras e
normas, inclusive internacionais, é fator extremamente importante e denota uma interlocução forte e atuante”, explicou.

Considerando que o principal tema da atualidade, na
Marinha Mercante brasileira, é a preservação do emprego dos marítimos nacionais, a palestra do Presidente
do SINDMAR, Severino Almeida, concentrou-se nos
mecanismos importantes para a manutenção de postos
de trabalho para os brasileiros, em águas jurisdicionais
brasileiras, como a Resolução Normativa 72, do Conselho
Nacional de Imigração.

Severino ressaltou a luta diuturna da Representação
Sindical para manter a RN-72 e proteger a mão de obra
mercante brasileira e as incessantes tentativas dos empresários da navegação para flexibilizar a norma.
“A profissão mercante integra uma atividade globalizada, essencial para as economias e mercados mundiais e,
portanto, extremamente visada. Em prol dos lucros querem
nos impor condições de trabalho igualmente globalizadas,
flexibilizadas. É essencial que as categorias representadas
tenham consciência do momento que vivemos e do que
será preciso fazermos, coesos, para manter e avançar nas
condições laborais que temos hoje a bordo”, alertou.
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O líder sindical também falou sobre a Resolução
Normativa 80, que regulamenta a entrada e a permanência de trabalhadores estrangeiros no País.
Para a Representação Sindical, não resta qualquer
dúvida de que os armadores, motivados pela gigantesca
entrada de capital estrangeiro no País, visam apenas o
lucro imediato advindo do pré-sal. Por consequência,
atuam de forma sistemática para derrubar as duas
Resoluções Normativas e contratar apenas trabalhadores de outras nacionalidades. O SINDMAR se contrapõe
frontalmente a essas investidas, que sinalizam para o
desemprego de trabalhadores marítimos brasileiros.

Conscientização fortalece o coletivo
A palestra do Segundo Presidente do SINDMAR, José
Válido, destacou os diversos aspectos relacionados ao
processo de negociação coletiva de trabalho e à estrutura
da organização sindical marítima.

Encerrado
o evento, diversos
participantes
revelaram
suas impressões,
reproduzidas
a seguir.
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“É preciso que nossos companheiros e companheiras tenham consciência de que os interesses coletivos
precisam ser resguardados e que esta defesa deve ser
feita por todos nós, não apenas pelo Sindicato. A luta
sindical é travada em níveis diversos”, enfatizou.
Exatamente por se tratar de um processo de amadurecimento do grupo profissional, a conscientização
sobre a força do coletivo foi enfocada pelo Consultor
Jurídico da CONTTMAF, Edson Areias. Em sua explanação,
Areias, que também é Chefe de Máquinas, destacou as
conquistas da organização sindical, a valorização profissional e a preservação e defesa dos postos de trabalho
para marítimos brasileiros.
“A construção de nossas conquistas passa pela
solidariedade e participação das categorias em prol
da defesa dos interesses coletivos”, lembrou Areias,
que sempre atuou nos movimentos e paralisações dos
trabalhadores marítimos brasileiros.

“No decorrer do
Seminário percebi
que na EFOMM
ficamos alheios à
realidade das questões
nas quais o SINDMAR
está envolvido. Reconheço que
tinha um preconceito muito grande
em relação ao sindicalismo. Mas,
diante de tudo o que vivenciamos
aqui, digo, com sinceridade, que
este evento foi de grande valia para
nós. Esta foi uma oportunidade
única que mudou completamente o
meu conceito sobre a ação sindical”
Aluno Rafael Yuri Anselmo

“Estou muito feliz
em participar deste
Seminário
e me surpreendeu a
estrutura do evento,
o planejamento
das palestras, os temas
abordados. Tudo isto traduz a
seriedade com a qual o nosso
Sindicato tem sido conduzido.
Não restam dúvidas de que estamos
muito bem representados pela
atual Diretoria do SINDMAR”
Comandante Sérgio Franco

A participação da mão de obra feminina na Marinha
Mercante tem sido saudada com grande entusiasmo.
Significa, também, novos desafios para o Sindicato.
Como destaca Laura Teixeira, que é Delegada Regional
do SINDMAR no Espírito Santo, “existem questões relacionadas à mulher marítima que muito preocupam
a nossa Representação Sindical”, sendo a proteção à
maternidade uma das principais.
Contudo, Laura entende que a participação política
feminina, em defesa das questões de seu interesse
dentro da atividade profissional, ainda é muito tímida.
“As marítimas precisam compreender que a solução
de algumas das nossas questões passa, necessariamente, pelo envolvimento de todas nós na busca
de soluções, juntamente com a nossa representação
sindical”, destacou.
Essa necessidade de ampliar a visão sobre o que
ocorre no setor e atuar coletivamente, a fim de obter
avanços, foi também mencionada pelo Comandante
Jones Soares, em sua palestra sobre a importância
da indústria do petróleo para o futuro
da Marinha Mercante
Brasileira.

“Os Seminários são
importantes para aproximar
o Sindicato de seus
representados. A consciência
da importância de eventos
como este é o que me faz
participar sempre que posso”
Comandante Jacaúna,
Professor do Ciaba

“Nosso setor é estratégico para a economia do País.
Será que nós, marítimos, estamos atentos às nuances
dos interesses que estão envolvidos, tanto economicamente, quanto social e politicamente? O futuro que
vamos ter em nossa Marinha Mercante será resultado
de ações tomadas neste momento: precisamos proteger
as condições laborais que temos hoje”, ressaltou Jones,
contribuindo para o melhor entendimento dos participantes sobre o verdadeiro potencial socioeconômico do
setor marítimo.

União para avançar
O papel da assessoria para acordos coletivos de
trabalho e a estrutura relacionada ao processo negocial
geralmente passam despercebidos pelos representados.
Por isso, o Assessor para Acordos Coletivos de Trabalho
do SINDMAR, Edemir Ramos, conversou com os presentes
sobre diversos aspectos que envolvem as negociações

“O contato com
pessoas que têm
mais experiência
neste setor é muito
proveitoso. Estamos
tirando dúvidas, participando
e nos organizando para
compartilhar com os outros alunos
da EFOMM as informações que
tomamos conhecimento aqui.
É reconfortante saber que temos
um Sindicato organizado
e bem estruturado”
Aluna Bruna Marreiro

“Acho muito importante
a realização de
eventos como este
e o Sindicato está
de parabéns pela
iniciativa.
É importante repassar
aos outros companheiros a
realidade que está por trás do dia
a dia do Sindicato. Saio daqui
com esta motivação: de repassar
todo este conhecimento aos demais
companheiros.
É uma excelente iniciativa”
Chefe de Máquinas Isaías
Carvalho de Lima
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coletivas. Revelou, ainda, particularidades sobre a mobilização em curso no segmento offshore, deflagrada
em virtude da postura intransigente dos empresários
vinculados à Abeam e das ameaças às Resoluções
Normativas 72 e 80.
“Nos últimos dez anos, tivemos diversos avanços,
como a redução gradativa da relação entre trabalho e
repouso e a implantação de benefícios diversos, entre
outras melhorias significativas nas condições laborais. Isto
é reflexo da atuação de uma organização sindical forte e
os armadores querem enfraquecer isso”, salientou.
Ao mencionar o estado de greve decretado em
Assembleia Geral Extraordinária, o Assessor destacou que é direito individual do
trabalhador recorrer
à greve

Encerrado
o evento, diversos
participantes
revelaram
suas impressões,
reproduzidas
a seguir.
46
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como meio de defesa dos interesses coletivos. “Nossa
mobilização é crescente e o assunto tem sido amplamente debatido a bordo das embarcações do apoio
marítimo”, afirmou Edemir.
A fim de manter os representados em contato direto e
permanente com o SINDMAR e sempre bem informados,
o Diretor-Secretário Odilon Braga lembrou a importância
de que todos atualizem seus dados cadastrais. “Além
da manutenção do contato e posicionamento de ideias
entre a entidade sindical e seus representados, esta
providência é essencial para o fortalecimento da ação sindical”,
disse Braga.

“Com essa oportunidade
de participar desse
seminário promovido
pelo SINDMAR,
foi possível compreender
assuntos diversos que são de
extrema importância para nossa
vida profissional. Principalmente
saber detalhes dos acordos coletivos
de trabalho, a RN 80, a RN 72,
previdência social (aposentadoria
dos marítimos), entre outros.
Destaco a palestra da oficial Laura
Teixeira, que abordou a relação
das mulheres mercantes brasileiras.
Nos fez refletir e perceber quão
importantes são o ingresso e a
participação de nós, MULHERES,
no sindicato para auxiliar nos
objetivos e na nossa vida social”
Aluna Íris Assunção

“Antes da minha
participação no
seminário do
SINDMAR,
eu não via muitas
saídas para os problemas
que me preocupavam bastante
como mulher marítima, como,
por exemplo: a gravidez, a
estabilidade profissional, o
reconhecimento e a carreira.
Porém, hoje saio desse seminário
com uma visão renovada e
bem mais tranquila, pois agora
sei, com certeza, que estou
ascendendo a uma profissão que
me dará, além de estabilidade,
o mesmo reconhecimento e
igualdade do sexo masculino,
devido à forte busca do
Sindicato pelos interesses da
mulher marítima”
Aluna Andrezza Mara

Uma ação, aliás, que sempre reverte em benefícios para o quadro social, como destacou o DiretorProcurador Marco Aurélio Lucas da Silva, ao abordar
fatores relacionados à previdência social e à atuação
do Departamento Jurídico do SINDMAR nas ações de
interesse dos representados.

Participantes reconhecem
e aprovam ação sindical
O público que prestigiou o 10° Seminário do SINDMAR,
no Pará, foi um dos mais entrosados, dentre todos os que
compareceram aos eventos promovidos pelo Sindicato.
Compondo um rico painel de experiências, visões e
expectativas profissionais, o evento proporcionou a total
interação de oficiais e eletricistas mercantes, da ativa
e aposentados; alunos que logo serão trabalhadores;
docentes da EFOMM que têm nas mãos a responsabilidade de formar nossa Marinha Mercante do
futuro e dirigentes sindicais

“A iniciativa do
Sindicato de promover
Seminários é excelente!
Sobretudo, porque
muitas vezes o marítimo,
por trabalhar embarcado,
não tem muito tempo para se
aproximar de seu Sindicato e ter
o real conhecimento do trabalho
que é realizado. Esta experiência
foi muito positiva para mim e
acredito que tenha sido também
para os mais jovens”
Comandante
Antônio Jorge Nogueira

que lutam, em todos os fóruns e instâncias, para que
seus representados sejam respeitados e remunerados
de acordo com suas atribuições.
Conforme destacou o ELT Ademar Dias Magalhães,
“os elementos em foco durante este Seminário foram
extremamente importantes para quem está na atividade
marítima. A partir de agora temos a consciência de que é
papel de cada um de nós contribuir para o fortalecimento
da nossa organização sindical. É a primeira vez que participo e saio daqui muito satisfeito com esta experiência”.

“Moro em Recife
e assim que fiquei
sabendo deste Seminário
entrei em contato com a Delegacia
Regional de Belém para participar.
Esta é uma ótima oportunidade de
me atualizar nas informações
de interesse da categoria.
Vi o Sindicato nos tempos difíceis
e vejo, hoje, com muito orgulho,
o nosso SINDMAR, do qual nós
temos muito que nos orgulhar.
O Sindicato está fortalecendo
as categorias representadas
com qualidade”
OSM Nailto Mendes Bezerra

“O seminário oferecido pelo
SINDMAR com certeza
esclareceu muitos assuntos
anteriormente mal
entendidos e outros
até desconhecidos.
Foi importante para saber
o que se passa na realidade e as
palestras abriram meus olhos. A
atuação do SINDMAR e seus
objetivos e métodos de trabalho
foram expostos de maneira
clara e objetiva, ajudando-nos
a compreender suas ações, já
que muitas vezes, seja por falta
de informação ou informações
errôneas, forma-se uma ideia
completamente diferente.
Crescemos em conhecimento
e fomos ‘bombardeados’
para termos coragem e atitudes,
a fim de lutarmos pelos nossos
direitos e não ficarmos alienados
da real situação”
Aluna Jamila Marques
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A luta pela inclusão escolar
de pessoas portadoras de necessidades especiais
Educação

A inclusão escolar vem se tornando
tema gradativamente mais explorado
em movimentos, eventos e documentos internacionais e nacionais ao defender a escola como um espaço aberto
a todos, inclusive para as pessoas
portadoras de necessidades especiais.
Historicamente, os direitos destas pessoas vêm se afirmando e ampliando,
e no caso da educação escolar, isso
significa assumir que democratizar a
educação implica propiciar
a todos o acesso e a permanência na escola com
ensino de qualidade.
A partir dos anos de
1980, a discussão sobre a
inclusão escolar das pessoas portadoras de necessidades especiais gerou
vários documentos oficiais e medidas de âmbito
internacional e nacional.
Entre eles: a Declaração de
Cuenca (1981), resultado
do Seminário sobre Novas
Tendências na Educação
Especial, realizado no
Equador, promovido pela
Organização das Nações Unidas para
a Educação, Cultura e Ciência/Oficina
Regional de Educação para América
Latina e Caribe (UNESCO/OREALC), com
participação de 14 países da América
do Sul e do Caribe, inclusive o Brasil.
No mesmo ano, outros documentos
formalizados foram: a Declaração
de Sunderberg (1981), resultado do
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evento internacional denominado
Conferência Mundial sobre as Ações e
Estratégias para a Educação, Prevenção
e Integração dos Impedidos, que aconteceu em Torremolinos, na Espanha, no
qual estiveram presentes 103 países,
entre eles o Brasil, a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos
(1990), entre outros (Buffa, p.16-17).
No Brasil, após a promulgação da
Constituição Federal de 1988, destaca-

se a Lei Federal nº 7853/89, que dispõe
sobre o apoio a portadores de necessidades especiais, sua integração social
e sobre a Coordenadoria Nacional para
a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência (CORDE), entre outros.
Diversos trabalhos encontrados na
literatura da área de educação dedicamse às políticas públicas de educação das

pessoas portadoras de necessidades
especiais, como direito assegurado pela
Constituição Federal de 1988 e na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional
nº 9394/96. Destacam-se os estudos
de Sousa e Prieto (2000), Sousa e
Mazzotta (2000), Edler Carvalho (2002),
Mazzotta (2005), Mantoan (2006) e
Bueno (2008). Esses autores discutem
a questão dos direitos das pessoas
portadoras de necessidades especiais
à educação escolar, a luta por
uma escola de qualidade para
todos com garantia de acesso
e permanência.
Ressaltam-se também
algumas referências a movimentos de luta pela igualdade
de direitos das pessoas portadoras de necessidades especiais, como o Primeiro Encontro
Nacional de Entidades de
Pessoas Deficientes, 1980,
em Brasília; a fundação, em
1984, da Federação Brasileira
de Entidades de Cegos (Febec),
da Organização Nacional de
Entidades de Deficientes Físicos
(Onedef) e da Federal Nacional
de Educação e Integração de Surdos
(Feneis) (Sousa e Prieto, 2007).
A continuidade do debate sobre
as políticas de inclusão escolar suscita
ainda considerações voltadas aos direitos sociais, ao exercício da cidadania de
forma ativa, respeito às diferenças, aos
direitos, aos princípios de equidade1 e
de justiça.

Ao considerar a inclusão escolar das pessoas
com deficiência como um
processo histórico-social
complexo, que envolve, principalmente, o
direito de cidadania
nas relações estabelecidas entre as diferentes formas de participação das pessoas
e o espaço social, assim
como as relações das pessoas entre si. O conceito de
cidadania implica conflitos,
já que, de um lado, está a
ideia fundamental de indivíduo, e de outro, regras
universais, sistema de
leis válido para todos, em
todo e qualquer momento histórico (Carvalho, 2004).
Destacar a dimensão de cidadania na
educação significa configurá-la como
uma situação básica de diferença,
diversidade, equidade, tolerância
e de direito e, simultaneamente, o
reconhecimento da sujeição a um
projeto de Estado que, ao incluir
alguns, pode excluir muitos.
Os avanços ocorridos nos documentos, declarações, normas e recomendações internacionais e nacionais
nas últimas décadas, a respeito da
inclusão/integração de pessoas portadoras de necessidades especiais
em escolas regulares, apontam conquistas obtidas em sua formulação e
implementação. No âmbito estrutural
das políticas públicas de educação, a
inserção física está garantida em lei.
Porém, os documentos oficiais ainda
não definem o projeto educacional,
mas a forma de como essa legislação deve ser operacionalizada na
realidade escolar, apontando para a
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Filho de Peixe…
Uma família unida pelo amor à vida marinheira
A aparência física delicada da 1º ON
Camila Viana Gomes engana. Bastam
cinco minutos de entrevista para que
a jovem de 25 anos mostre toda a sua
força interior – forjada pela rigorosa
disciplina pessoal e a determinação de
construir uma carreira impecável, até
chegar ao comando.
“Sou delicada, mas tive que aprender a sustentar peso. Desenvolvi força
no braço.
Não admito dizerem que não posso
abrir uma caixa, uma válvula. Posso,
sim. Se não conseguir, pego uma alavanca, uma chave. Somente em último
caso peço ajuda a outro tripulante”,
garante a Oficial Mercante.
De onde vem esse temperamento?
Herança de uma família unida pelo amor
à vida marinheira. A própria Camila assegura: “minha história só existe por
causa da Marinha Mercante”.
De fato, seus pais se conheceram
a bordo do N/M Lloyd Marabá, numa
escala no Porto de Vitória, num dia
em que a mãe, Maria de Fátima (filha
e irmã de oficiais mercantes), acompanhada de uma amiga, foi visitar o
irmão, na época 3° OM. O então 2º
Oficial Heli Camilo Borges (hoje CLC
Camilo) tripulava o mesmo navio. O
conhecimento inicial resultou num
casamento que já completou 31 anos
e resistiu a muitas adversidades, incluindo a “tempestade” que devastou
a navegação mercante brasileira, nas
décadas de 1980 e 1990.
Agora, Camila dá continuidade à
tradição familiar, tanto na escolha profissional quanto pessoal, pois também
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se casou com um
oficial mercante,
o Comandante
João de Souza
Santos Neto.
O fato de
ser filha de um

1º ON Camila: a pequena estatura
esconde uma forte determinação

Oficial da Marinha Mercante lhe trouxe
vantagens e cobranças. O lado positivo
foi crescer a bordo dos navios tripulados
pelo pai, vivenciando a vida marinheira.
Por outro lado, aumentou sua responsabilidade com o próprio desempenho,
que deveria ser exemplar. Sem contar a
educação rigorosa e movida a desafios,
exatamente por ser filha única.
“Minha mãe sempre cuidou de tudo
sozinha, na ausência de meu pai. Ela
me ensinou que a mulher deve saber
de tudo, da troca de uma lâmpada à
mecânica de automóveis”, diz.

Após cursar Biotecnologia na Escola
Técnica Federal de Química do Rio
de Janeiro e “até pensar em fazer
Medicina”, Camila sentiu que o
vínculo com o mar era mais forte.
O apoio familiar esteve presente
em cada passo dado – do ingresso
no Ciaga à conclusão, em 2008,
da praticagem na Transpetro,
onde trabalha juntamente
com o marido. Atualmente,
está embarcada como 1° ON
no N/T Marta.
O rigor pessoal foi levado
para o cotidiano de bordo.
“A mulher deve ter postura
compatível com o ambiente do
navio e fazer seu trabalho bem
feito, o melhor possível. Não
pode ser fresca. Tem que colocar
a mão na massa”, recomenda a
Oficial Mercante, que abriu 36 válvulas do convés, no primeiro embarque
como praticante. Isso, apesar de lhe
mandarem passar apenas graxa.
“Argumentei que, se eu era a
menor força do navio, as válvulas
deveriam ser abertas por mim. Se
alguma delas não abrisse, seria o caso
de chamar a manutenção”, recorda.
Apesar de ouvir relatos sobre discriminação à mão de obra feminina em algumas empresas, Camila garante não ter
enfrentado tal situação. “Tive sorte, mas
reconheço que minha realidade é diferente. Apesar de tudo, minhas ex-colegas
de turma estão embarcadas. A maioria
trabalha em rebocador. Que eu saiba,
apenas uma delas abriu mão da carreira
e isso foi antes da praticagem.”

A meta de Camila é chegar ao comando “ainda bem jovem”. E atribui à
firme educação materna a força para
conquistar seu objetivo: “Sou filha e
mulher de comandantes. Não posso
ficar abaixo deles”, garante a Oficial
Mercante, pequenina apenas
na estatura.

Camilo, orgulhoso da escolha profissional da filha.
Dentre as transformações ocorridas
na Marinha Mercante, o ingresso das
mulheres no setor merece o seu registro. “Encontrei mulheres oficiais no meu

Pai orgulhoso
da tradição familiar
Corria o ano de 1974 quando
o jovem Heli concluiu os estudos
de nível médio. Em busca de uma
carreira profissional que proporcionasse salário digno, o rapaz
participou de todos os concursos
disponíveis na época. Optou pela
OSM Ubirajá Viana, avô materno da Oficial Camila, galgou todos os
postos até chegar a Chefe de Máquinas. Tripulou dois dos três navios
Marinha Mercante – uma escolha
da classe Liberty que operaram no Brasil – o Maringá e o Kalu, que
bastante influenciada pela visão
teve a missão de “apagar”, em 1973. Faleceu na década de 1970,
em acidente rodoviário, quando ia de Vitória para Porto Alegre
romântica de conhecer o mundo
através de uma profissão diferente, com acesso a tantas coisas
indisponíveis em Minas Gerais ou
Brasília, locais onde já vivera.
Foi assim que Heli Camilo
Borges ingressou no Ciaga e se
formou pela turma de 1976, iniciando carreira no Lloyd Brasileiro.
Decorridos 33 anos de muitas
viagens e conhecimentos acumulados, no mar e em terra, o
Comandante Camilo está na Di
OSM Antonio Alberto Maia Viana (à esq), na cerimônia de
formatura da sobrinha Camila. Atualmente, o Chefe Viana compõe
Gregorio Navegação, revitalizancom o Comandante Camilo a tripulação do N/M DG Columbia
do o N/M DG Columbia, funderetorno ao mar, há dois anos. Muitas
ado no Rio Negro, em frente a
Manaus. A seu lado, a bordo, além da
bandeiras pelo mundo trabalham com
esposa Fátima, apenas mais um triputripulantes mulheres há muito tempo. No
lante – o Chefe de Máquinas Antonio
Brasil, ainda pesa a novidade”, opina.
Alberto Maia Viana, cunhado e padriPerguntado sobre o maior desafio
nho da 1º ON Camila Viana Gomes,
que já enfrentou na carreira, o Oficial
herdeira da vocação marinheira.
cita a queda da participação dos
“Foi a notícia mais gratificante
armadores brasileiros no transporte
entre todas as alegrias que minha
marítimo nacional.
filha tem me passado, ao longo de
“Nosso mercado de trabalho ficou
nossa jornada”, diz o Comandante
restrito a alguns navios de cabotagem.

Tive que procurar mercado em terra,
reciclando os conhecimentos adquiridos ao longo da vida marinheira”,
lembra o Comandante Camilo, que
exerceu diversas funções em terra
durante oito anos.
A atividade atual também
é diferente das anteriores, pois
não há tripulação a bordo. “O
trabalho é desafiador porque
temos que fazer de tudo um
pouco. Hoje, posso dizer que
conheço melhor minha profissão”, analisa o CLC Camilo, com a
maturidade de quem já alcançou
os 59 anos de vida.
Apesar de o mercado de
trabalho atual ser favorável aos
marítimos, ele faz um alerta:
“precisamos agir com sabedoria
e cautela para firmar nossas
conquistas, pois os armadores
são fortes e estão sempre tentando minimizar os custos”. Aos
jovens que ingressam na carreira, sugere: “tenham um bom
conhecimento do idioma inglês,
honra e sejam corretos”.
Em sua opinião, é preciso entender que a atividade mercante,
no Brasil, ainda não é considerada sob o foco de sua verdadeira
importância para a soberania e
a economia do país.
“Visitei muitos países com
grande tradição marinheira.
A única coisa que, acredito, irá nos
trazer o reconhecimento profissional
é a maior participação na mídia.
Todas as notícias veiculadas falam do
armador, mostram o navio. Quando o
assunto é o tripulante, normalmente
publicam alguma banalidade”, finaliza
o veterano Comandante, enaltecendo
o trabalho do SINDMAR no resgate da
importância do trabalhador marítimo.
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CONTTMAF recorre ao STF
em defesa dos princípios da
negociação coletiva de trabalho
A revogação, em 2001, de
dois parágrafos do artigo 1° da Lei
8.542/1992, levou a Confederação
Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Aéreos,
na Pesca e nos Portos (CONTTMAF)
a iniciar um embate judicial que,

Ao revogar os parágrafos, a
Presidência da República
desconheceu que o texto
regulamentava os artigos
que reconhecem os direitos
dos trabalhadores e
recomendam a melhoria
de sua condição social,
com total respeito às
‘disposições convencionais e
legais mínimas de proteção
do trabalho’
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transcorrida uma década, ainda
aguarda julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF), em Brasília.
Os parágrafos revogados atribuíam o justo valor à negociação
coletiva de trabalho e às conquistas
dos trabalhadores, conforme previsto
na Constituição brasileira. Em essência, determinavam que as cláusulas
fixadas nos acordos, convenções e
contratos coletivos não perderiam
sua validade, pois seriam integradas aos contratos individuais dos
trabalhadores. Para mudar essas
cláusulas, empregados e patrões
deveriam celebrar novos acordos,
convenções ou contratos coletivos
de trabalho, que seriam negociados
livremente – ou seja, sem a interferência do governo.
Dessa forma, os parágrafos normatizavam o princípio de que a
política nacional de salários deve ser
construída com base na livre negociação coletiva, com a devida proteção
aos direitos dos trabalhadores.
Embora regulamentasse a norma
constitucional sobre proteção às
relações de trabalho, o texto da Lei
8.542 sofreu sucessivos ataques da
Presidência da República, ao longo
da década de 1990. O fato é que,
na época, manter a validade das
conquistas celebradas em contratos
coletivos atrapalhava os objetivos
econômicos imediatos do Plano Real.

brasileiros, ao qual o SINDMAR
é filiado – combate os ataques à
Lei 8.542 desde 1995. Na época,
a entidade defendeu, junto ao
STF, que a cassação da lei teria
o efeito de aviltar as relações de
trabalho, fomentando dissídios e
ações trabalhistas.
Com a supressão dos dois parágrafos, em 2001, a CONTTMAF
a j u i zo u u m a A ç ã o D i r e t a d e
Inconstitucionalidade (ADI 2288-1),
na qual solicita ao STF a revogação
do artigo 18 da Lei 10.192 – e, por
consequência, a restauração do
texto da Lei 8.542. Desde então,
sucessivas trocas de ministros relatores e o ritmo lento que caracteriza
as ações públicas vêm adiando o
julgamento da Ação.

Audiência no STF revigora
Ação da CONTTMAF

Enquanto houver, no
Brasil, a mentalidade de
que os lucros econômicos
estão acima da saúde e
do bem-estar social dos
trabalhadores, a luta pela
manutenção das leis que
defendem e fortalecem as
negociações coletivas de
trabalho vai continuar

Assim, após diversas tentativas da
Advocacia Geral da União (AGU), os
dois parágrafos foram finalmente
revogados em fevereiro de 2001,
através do artigo 18 da Lei 10.192.
A CONTTMAF – órgão máximo
de representação dos marítimos

No dia 9 de fevereiro, através de
seu Consultor Jurídico Edson Areias, a
CONTTMAF foi recebida em audiência
pela Ministra Cármen Lúcia, atual
Relatora da ADI 2288-1 no STF. Na
ocasião, Areias defendeu a importância do resgate do texto original,
que transportava para a legislação
ordinária o princípio constitucional
sobre a negociação coletiva e as
relações de trabalho.
“Ao revogar os parágrafos, a
Presidência da República desconheceu que o texto regulamentava os
artigos 7° e 114° da Constituição
Federal. Esses artigos reconhecem
os direitos dos trabalhadores e recomendam a melhoria de sua condição social, com total respeito às
‘disposições convencionais e legais
mínimas de proteção do trabalho’ ”,
informa Areias.

O que dizia o texto original
Abaixo, o texto original do artigo 1° da Lei 8.542/1992.
Os parágrafos revogados estão em negrito.

“Art. 1° – A política nacional de salários, respeitado o princípio da irredutibilidade, tem por fundamento a livre negociação
coletiva e reger-se-á pelas normas estabelecidas nesta lei.

§ 1° As cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho
e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior
acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho.”

§ 2° As condições de trabalho, bem como as cláusulas salariais, inclusive os aumentos reais, ganhos de produtividade
do trabalho e pisos salariais proporcionais à extensão e à
complexidade do trabalho serão fixados em contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho laudo arbitral ou sentença
normativa, observados, dentre outros fatores, a produtividade
e a lucratividade do setor ou da empresa.”

A CONTTMAF entregou à Ministra
Cármen Lúcia um documento contendo o histórico da questão, com
o ponto de vista dos trabalhadores.
Lembrou, ainda, que a revogação dos
parágrafos acarretou graves prejuízos para trabalhadores de diversos
setores, devido à recusa patronal a
negociar novos acordos coletivos de
trabalho – fato que, este sim, conduz
as partes ao dissídio.
Para o Secretário Geral da
CONTTMAF, Odilon Braga, o julgamento

da ADI 2288-1 é mais uma etapa da
luta dos trabalhadores em defesa de
suas conquistas.
“Enquanto houver, no Brasil, a
mentalidade de que os lucros econômicos estão acima da saúde e do
bem-estar social dos trabalhadores, a
luta pela manutenção das leis que defendem e fortalecem as negociações
coletivas de trabalho vai continuar.
Afinal, essas leis regulamentam princípios que estão em nossa Constituição
Federal”, destaca Odilon Braga.
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Convênio consolida posição brasileira sobre questões do setor  

CONTTMAF renova convênio para
assessorar Marinha do Brasil na IMO
A CONTTMAF acaba de renovar, pelo período de dois
anos, o Convênio firmado com a Marinha do Brasil desde
2002, para assessoria na defesa dos assuntos marítimos de
interesse do país na Organização Marítima Internacional
(IMO). O convênio permite que a Representação Sindical
atue na assessoria técnica à Representação Permanente
Brasileira (RPB), entidade oficial do Governo brasileiro
que responde pelas questões nacionais nos diversos
fóruns de debates promovidos pela IMO.
O Termo Aditivo foi assinado no dia 18 de março,
em Londres. Estiveram presentes, por parte da Marinha
do Brasil, o Representante Permanente Brasileiro,

CONTTMAF
renews covenant
to assist
Brazilian Navy
at IMO
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Almirante-de-Esquadra Aurélio Ribeiro da Silva Filho,
e o Representante Alterno, Capitão-de-Mar-e-Guerra
Anselmo Luiz Corrêa Fernandes. O Presidente da
CONTTMAF, Severino Almeida, assinou o Termo pela
Representação Sindical, tendo como testemunha o
Oficial Mercante Nilson José Lima, atual Representante
da CONTTMAF na RPB-IMO.
A Representação Permanente Brasileira na IMO (RPBIMO) participa da elaboração ou revisão das normas e
convenções internacionais referentes ao setor marítimo
em todo o mundo. Até o ano de 2000, esteve sob a responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores. Foi

CONTTMAF has just renewed for two
years the Convenant agreed with Brazilian
Navy since 2002 to provide assistance
on behalf of maritime affairs at IMO.
The Permanent Brazilian Representation,
the official Entity of the Brazilian State in
charge of national issues on several for of
discussions promoted by IMO.

The additional term was signed
on March 18 in London. Standing for
Brazilian Navy, Admiral Aurélio Ribeiro
da Silva, Chairman, and Captain
Anselmo Luiz Corrêa Fernandes, ViceChairman, stood for the Navy and
Severino Almeida Filho, for CONTTMAF,
w i t n e s s e d by M e r c h a n t O f f i ce r

4 de abril de 2000
Através do Decreto 3.402, a Marinha do Brasil assume a
Representação Permanente do Brasil na IMO, sob o comando
de um Almirante-de-Esquadra.

31 de dezembro de 2004
Firmado o primeiro Termo Aditivo ao Convênio. Representante
Permanente do Brasil: Almirante-de-Esquadra Sergio G. F.
Chargasteles.

8 de novembro de 2000
O escritório da RPB-IMO começa a operar efetivamente, em
Londres, a fim de acompanhar assuntos técnicos, preparar documentos e ampliar o relacionamento com as representações
dos demais países membros e com o Secretariado da IMO,
sempre em defesa dos interesses nacionais. O Almirantede-Esquadra Mauro César Rodrigues Pereira, ex-Ministro da
Marinha, assume o cargo de Representante Permanente do
Brasil (RPB-IMO). O Brasil passa de observador a protagonista
dos debates, conquistando respeito por suas posições.

30 de junho de 2005
Segundo Termo Aditivo. Representante Permanente do Brasil:
Almirante-de-Esquadra Mauro Magalhães de Souza Pinto.
30 de junho de 2007
Terceiro Termo Aditivo. O Representante Permanente do
Brasil era o Almirante-de-Esquadra Miguel Angelo Davena.
A CONTTMAF já contava, então, com o Oficial Mercante Nilson
José Lima como Representante.
19 de março de 2009
Quarto Termo Aditivo. Representante Permanente do Brasil:
Almirante-de-Esquadra Carlos Augusto V. Saraiva Ribeiro.

2 de setembro de 2002
Celebrado o primeiro convênio entre a Marinha e a CONTTMAF.
O Oficial Mercante Darlei Pinheiro é indicado como assessor
pela Representação Sindical. A CONTTMAF passa a contribuir
na elaboração de documentos sobre tratamento justo aos
marítimos – tema surgido na IMO após o naufrágio do NT
Prestige, na Costa da Espanha.

22 de março de 2011
Firmado o quinto Termo Aditivo ao Convênio entre CONTTMAF
e Marinha do Brasil. Representante Permanente do Brasil:
Almirante-de-Esquadra Aurélio Ribeiro da Silva Filho.

quando a Marinha do Brasil assumiu a Representação,
sob o comando do Almirante-de-Esquadra Mauro César
Rodrigues Pereira – que identificou a necessidade de uma
assessoria específica nos temas ligados à vida mercante
no mar e que refletem na segurança e no bem-estar dos
trabalhadores marítimos.
Após dois anos de esforços da CONTTMAF para obter
a liberação de um profissional mercante apto a cumprir

tal missão, a partir de 2002 a entidade sindical passou,
finalmente, a assessorar a Marinha na RPB-IMO. Desde
então, um Oficial Mercante ligado à Representação
Sindical integra a delegação permanente do Brasil,
em Londres. Com base nessa assessoria, a Marinha do
Brasil amplia seus recursos técnicos para fundamentar a defesa dos interesses brasileiros naquele fórum
internacional.

Nilson José Lima, present CONTTMAF
Representative at RPB-IMO.
The Brazilian Permanent Representation
at IMO (RPB-IMO) actuates on elaboration or
revision of rules and international conventions pertaining to maritime industry around
the world. Until 2000 RPB was under the
command of Foreign Affairs Ministry when

Admiral Mauro César Rodrigues on behalf of
Brazilian Navy – who spotted the need for
a specific assistance for themes related to
seafarers safety and welfare – took over.
CONTTMAF strove for two years to
achieve the release of a merchant officer
able to cope with the demands of such
a mission; after 2002, the Syndical Entity

finally started to advise the Navy at RPBIMO. Ever since, a Merchant Officer related
to the Syndical Representation integrates
the permanent delegation of Brazil in
London. Counting on this assistance,
Brazilian Navy amplifies its technical resources to enhance the defense of Brazilian
interests at that international forum.
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April 4, 2000
By enforcement of Decree 3,402, Brazilian Navy takes over
the Permanent Representation of Brazil at IMO, under the
command of a Navy Admiral.

Delegate of the Syndical Entity. CONTTMAF starts to contribute for elaboration of documents concerning seafarers fair
treatment – theme that emerged at IMO after the wreckage
of TS Prestige on the Coast of Spain.

November 8, 2000
RPB-IMO in London office starts effective operation to monitor
technical issues, to perform documents and to expand relations with the representations of other member nations and
IMO Secretariat. Navy Admiral Mauro César Rodrigues Pereira,
former Minister of Navy takes over the seat of Permanent
Representative of Brazil at IMO. Brazil leaves the position of
a mere observer to assume an active role thus acquiring full
respect for its positions.

December 31, 2004
First addition term to the Covenant is firmed. Permanent
Representative of Brazil: Navy Admiral Sérgio G.F.
Chagastelles.

September 2, 2002
First covenant between Brazilian Navy and CONTTMAF
is firmed. Merchant Officer Darlei Pinheiro is nominated

June 30, 2005
Second addition term. Permanent Representative of Brazil:
Navy Admiral Mauro Magalhães de Souza Pinto.
June 30, 2007
Third addition term. Brazilian Permanent Representative was
Navy Admiral Miguel Angelo Davena. CONTTMAF already had
Merchant Officer Nilson José Lima as its Representative.

IMO terá novo secretário geral em 2011
Os membros do Conselho da
Org anização Internacional Marítima
(IMO) vão escolher, este ano, o novo
Secretário Geral da entidade. O atual
titular, Efthimios E. Mitropoulos,
encerra seu mandato em 31 de
dezembro.

A eleição ocorrerá durante a 106ª
sessão do Conselho da IMO, de 27 de
junho a 1° de julho, em Londres. O
nome do candidato eleito será submetido à aprovação da Assembleia
da instituição, que estará reunida no
período de 21 a 30 de novembro.

O cargo de Secretário Geral da IMO
está sendo disputado por candidatos
de seis países. São eles: Lee Sik Chai
(Coreia); Andreas Chrysostomou (Chipre);
Neil Frank Ferrer (Filipinas); Jeffrey Lantz
(Estados Unidos); Esteban Pacha Vicente
(Espanha) e Koji Sekimizu (Japão).

IMO shall have new secretary general in 2011
The members of IMO Council shall
chose this year the new secretary
general of the Entity. The present
Chairman, Efthimios E. Mitropoulos
will close his mandate next December
31. Election will take place during the
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106th session of IMO Council, from June
27 to July, the first, in London. Elected
candidate’s name will be submitted
to approval of the Assembly to be
gathered from November 21 st to
30. The run for the post of secretary

general post involves candidates of
several countries: Lee Sik Chai (Korea);
Andreas Chrysostomou (Chipre); Neil
Frank Ferrer (Philipphines); Jeffrey Lantz
(United States); Esteban Pacha Vicente
(Spain) e Koji Sekimizu (Japan).

Foi realizado no Panamá, de
11 a 15 de abril, o Seminário
Regional de Familiarização
para as Administrações
e Centros de Formação
Marítima. O objetivo do encontro foi auxiliar as administrações dos diversos países das
Américas na implementação das
emendas ao anexo da Convenção Internacional sobre Normas
de Formação, Titulação e Guarda para a Gente do Mar, de
1978, e ao Código STCW. A CONTTMAF participou do Seminário
como integrante da delegação brasileira, sendo representada pelo Diretor de Relações Internacionais do SINDMAR e
Delegado Regional em Belém (PA), Darlei Pinheiro.
As emendas à Convenção e ao Código STCW dizem
respeito a certificados de competência, de qualificação,
horas de trabalho e de descanso e aspectos de segurança
a bordo e proteção ao meio ambiente. As novas diretrizes
foram referendadas na Conferência Diplomática promovida
pela Organização Marítima Internacional (IMO) em Manila,
nas Filipinas, em junho do ano passado.
Conforme deliberado pelos 85
países que estiveram em Manila
– todos signatários da Convenção
1978 –, as emendas deverão ser adotadas em 1° de julho próximo, passando a vigorar em 1° de janeiro de
2012. Quanto às certificações, a partir
de 1° de janeiro de 2017 o disposto
nas emendas de Manila deverá ser
cumprido pelas Administrações, em
relação a todos os marítimos.
Durante o Seminário Regional de
Familiarização do Panamá, os participantes puderam analisar os diversos itens e exigências das emendas,
visando a correta aplicação das
novas diretrizes. Além do Brasil, o

Fotos Divulgação

Covenant consolidates Brazilian positions on maritime industry issues

Seminário familiariza
países americanos
sobre Emendas de Manila

A delegação brasileira contou com a participação do Assistente Técnico da Diretoria
de Portos e Costas (DPC), Francisco Diocélio Alencar de Oliveira, do Diretor de
Relações Internacionais do SINDMAR e Delegado Regional em Belém (PA), Darlei
Pinheiro, e da Chefe de Departamento da DPC, Leila Márcia Bastos Ribeiro

encontro reuniu delegações da Argentina, Colômbia,
Costa Rica, Cuba, Equador, Honduras, Guatemala,
Nicarágua, Panamá, Peru e Uruguai, representantes da
Guarda Costeira dos Estados Unidos e da Organização
Marítima Internacional (IMO).
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Nilson José Lima
Representante da CONTTMAF
junto à RPB-IMO, em Londres

Sessões de Subcomitês discutem
setor marítimo mundial
15ª Sessão do Subcomitê de Líquidos
e Gases Transportados
a Granel (Blg 15)
Misturas com biocombustível
Nesta sessão foi ﬁnalizada a orientação para o carregamento da mistura do óleo combustível (fóssil) com
biocombustível. Este resultado será encaminhado ao
Comitê de Segurança Marítima (MSC), para aprovação.
Para o transporte destas misturas através do Anexo I da
MARPOL, onde o valor do transporte é mais econômico, o
percentual máximo de biocombustível é de 25% e estas
embarcações deverão possuir um ODME (equipamento que
monitora a descarga dos resíduos da lavagem dos tanques
para o mar) aprovado para esta carga a ser transportada.
O navio que não possuir este ODME será obrigado a reter

19ª Sessão do Subcomitê
sobre Implementação
do Estado de Bandeira (Fsi)
Harmonização das atividades dos
“Port State Control”
Durante o FSI 19, realizado em
fevereiro de 2011, foi ﬁnalizado o
texto contendo os procedimentos
de harmonização do trabalho a ser
realizado pelo Oficial “Port State
Control” (PSCO). O documento foi
revisado para incorporar os novos
requisitos relacionados às inspeções
dos navios, tais como LRIT, ISPS Code,
Água de Lastro, Horas de Trabalho e
Descanso. O conteúdo deste documento será apresentado aos Comitês
de Segurança Marítima (MSC) e
de Proteção ao Meio Ambiente
Marinho (MEPC), para as devidas

58

Número 31

a bordo os resíduos da limpeza dos tanques para sua
posterior descarga no porto.
Além dos três biocombustíveis anteriormente aprovados como uma mistura para o transporte através do
Anexo I (FAME, Etanol e Óleos Vegetais), foi incluído nesta
sessão um novo produto, o Alcano (C10 – C26), com ponto
de fulgor menor ou igual a 60º Celsius. Este novo produto
foi apresentado pela Finlândia e aprovado em Plenário na
IMO. A operação destas misturas a bordo (biocombustível
com o combustível) somente poderá ser realizada quando
o navio estiver nos limites do porto. A mistura das cargas
em viagem é proibida, devendo-se levar em consideração
que a proibição é somente para carga a ser transportada.
O óleo combustível de consumo do navio não está incluído
nesta proibição.

considerações e aprovação ﬁnal pela
Assembleia. Esta ferramenta auxiliará
as Gerências de bordo e de terra a se
prepararem melhor para as inspeções
desses Oficiais, conhecidos como
“Port State Control”.
Código obrigatório para as
Organizações Reconhecidas (RO)
pelos Estados de Bandeira
O Código foi elaborado através
de um Grupo de Correspondência,
com a participação de vários Estados
Membros da IMO, de Organizações
Intergovernamentais e não Governamentais, dando origem a uma minuta
de texto, que foi encaminhada a um
Grupo de Trabalho constituído durante
a sessão do Subcomitê FSI 19. O Código
se encontra em desenvolvimento e

será aplicado às Organizações que
buscam reconhecimento ou que
sejam reconhecidas pelos Estados de
Bandeira para executar, em nome do
Estado, as certiﬁcações estatutárias e
os serviços que envolvem os instrumentos obrigatórios da IMO, podendo
incluir também a legislação nacional.
O objetivo deste Código é assegurar coerência e uniformidade em
relação ao reconhecimento e autorização das Organizações Reconhecidas.
O Subcomitê FSI, ao desenvolver
este Código, deixou claro que os
Estados têm soberania para acompanhar e auditar estas Organizações
Reconhecidas através de suas respectivas Administrações. O prazo para
conclusão desta tarefa foi prorrogado
para o ano de 2012.

15ª Sessão do Subcomitê
de Radiocomunicação, Busca
e Salvamento (Comsar)
Revisão e Modernização do GMDSS
O GMDSS é um sistema de equipamentos de comunicações a ser
adotado obrigatoriamente pelos navios
SOLAS, em função das áreas onde
pretendem atuar.
A função do sistema é alertar as
autoridades de busca e salvamento
(SAR) em terra quando a embarcação

estiver em situação de socorro, alertando também os navios próximos à
área onde a embarcação se encontra
navegando. Assim, reduz-se o tempo
para busca e salvamento.
A sigla GMDSS signiﬁca “Sistema
Marítimo Global de Socorro e Segurança”
e o Subcomitê COMSAR deve manter sob
constante revisão a proteção contínua
destes serviços de Radiocomunicações
terrestres e via satélite. Desde 1992,
quando entrou em vigor, por meio de

42º Sessão do Subcomitê sobre Normas
de Treinamento de Marítimos, Expedição de
Certiﬁcados e Serviços de Quarto (Stw)
Cursos Modelos
Como consequência da realização da Conferência
Diplomática em Manila para implementação das Emendas
à Convenção e do Código STCW, o secretariado da IMO efetuou a necessária revisão dos Cursos Modelos já existentes
e iniciou os trabalhos para o desenvolvimento de outros
Cursos Modelos importantes para facilitar a implementação
das novas emendas.
Com estas providências, teremos os requisitos mínimos
necessários para atualização dos conhecimentos dos marítimos que estão no exercício da proﬁssão e na formação

emendas à SOLAS, o GMDSS não sofreu
grandes revisões. Com as descobertas
de novas tecnologias durante este
período, se faz necessária a modernização deste sistema. Nos documentos
apresentados para esta sessão, foram
levantadas várias preocupações para a
revisão do sistema, tais como, encargos
legais e administrativos, custos para a
indústria marítima e a manutenção da
operacionalidade do arranjo atual, após
o término destes estudos.

mais eﬁciente e eﬁcaz de novos proﬁssionais. Estes cursos
são baseados nas tabelas de conhecimentos mínimos que
constam no Código STCW, cujo propósito é orientar e padronizar a formação dos marítimos nas diversas instituições de
ensino ao redor do mundo.
Durante as discussões realizadas nesta sessão do STW 42,
foi solicitado o desenvolvimento dos Cursos Modelos relacionados às novas Certiﬁcações para Marinheiros de Máquinas e
de Convés, para o Eletrotécnico e para o Oﬁcial Eletrotécnico.
Nessa sessão, a Índia informou que está desenvolvendo
um Curso Modelo, voltado para formação e treinamento do
Oﬁcial Eletrotécnico, e que a Polônia se ofereceu para participar de sua elaboração. O resultado desse trabalho conjunto
deverá ser apresentado na 43ª Sessão deste Subcomitê.
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Comitiva da OIT visita CSA
Liderados pelo Auditor Fiscal Rinaldo Medeiros, visitantes
conhecem tecnologia aplicada no Centro de Simulação
“A inspeção do trabalho aquaviário feita no Brasil é modelo
para muitos países”. A afirmação foi feita pela especialista em
Inspeção do Trabalho da Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
Carmen Bueno, durante a visita da
comitiva da instituição ao Centro
de Simulação Aquaviária, no Rio de
Janeiro. Liderados pelo Coordenador
Nacional de Inspeção Aquaviária,
Rinaldo Medeiros, os visitantes conheceram as instalações do CSA.
De acordo com o projeto de cooperação técnica implementado pela
OIT, a visita ao Centro de Simulação
Aquaviária (CSA) teve o objetivo de
conhecer ainda mais a realidade dos
marítimos a bordo.

Nesse sentido, a comitiva da entidade internacional pôde ver detalhes
do funcionamento de todos os equipamentos do Centro de Simulação, que
é administrado pela Fundação Homem
do Mar. Na ocasião, os representantes
da OIT assistiram no Passadiço do CSA
a um exercício simulado em uma embarcação na Bacia de Campos sob más
condições climáticas.
A Inspetora Carmen demonstrou
estar impressionada com a magnitude
do Centro de Simulação Aquaviária.
“Este Centro pode proporcionar um
grande auxílio na qualificação dos oficiais mercantes, não só do Brasil, mas
do mundo”, afirmou.
A visita ao CSA ocorreu logo após
o grupo conhecer o dia a dia do marítimo brasileiro a bordo de um navio
atracado no porto do Rio de Janeiro.
Desta forma, a comitiva formada por
técnicos de diferentes nacionalidades
assistiu in loco as práticas da profissão
ao mar no segmento nacional. O

Especialista em Inspeção do Trabalho da OIT,
Carmen Bueno disse que “a inspeção do trabalho
aquaviário feita no Brasil é modelo para muitos países”
International Labor Organization (ILO) specialist
in Labor Inspection, Carmen Bueno says that
“waterways inspection in Brazil is on a very elevated level”

Auditor Fiscal aqui no Brasil, Rinaldo
Almeida, acompanhou o grupo da
Organização Internacional do Trabalho
na visita à embarcação de bandeira
nacional. A troca de informações de

profissionais do setor marítimo brasileiro com homens e mulheres que
atuam neste segmento em outras
nações e continentes é importante
para o desenvolvimento contínuo. Os
representantes da OIT, com diferentes
nacionalidades, conheceram as práticas
adotadas no segmento nacional.
Antes de vir ao Rio de Janeiro, o
grupo participou de um seminário
em Brasília. No evento, houve debate
sobre as condições de trabalho e
modelos de inspeções aquaviárias
realizadas no Brasil. De acordo com
a especialista Carmen Bueno, a troca
de informações foi fundamental para
que os modelos de inspeção adotados em outros países, como China,
Índia, Angola e África do Sul, sejam
melhorados.
“A inspeção aquaviária aqui no Brasil
está num estágio bastante avançado”,
destacou Carmen Bueno, especialista
da OIT e que também é Auditora Fiscal
do Trabalho na Espanha.

ILO entourage pays visit to CSA
Led by Fiscal Auditor Rinaldo Medeiros, visitors get in touch
with the technology applied at the Simulation Center.
“Waterways labor inspection in
Brazil is a model for other countries”.
The statement was made by the international Labor Organization (ILO)
specialist in labor Inspection Carmen
Bueno, during the visit paid by members of the Institution to the Waterways
Simulation Center in Rio de Janeiro. Led
by the Waterways National Inspection
Coordinator, Rinaldo Medeiros, the visitors got to know the CSA plant.
Accordig to the technical cooperation agreement implemented by ILO,
the visit to the Waterways Simulation

Center (CSA) had the objective to improve the knowledge about the reality
of seafarers aboard.
In this sense, the international
Institution entourage was able to see
details of the performance of all equipments assembled at the Simulation
Center which is administrated by
Seafarers Foundation. At the occasion,
in the Simulation Center, ILO representatives watched a simulated drill of a
vessel operating at Campos Basin under
bad climatic conditions.
Before arriving in Rio de Janeiro

the group participated of a seminary in
Brasília. In the event debates were carried as to labor conditions and models of
waterways inspections models brought
about in Brazil. According to specialist
Carmen Bueno, exchange of information was of utmost importance so that
models of inspections adopted by other
countries as China, India, Angola and
South Africa may become better.
“Waterways inspection in Brazil is on
a very elevated level”, stressed Carmen
Bueno, ILO specialist, who is also a Labor
Fiscal Auditor in Spain.

Consultor Naval do CSA, Mário Calixto explica detalhes do exercício simulado em uma embarcação na Bacia de Campos sob más condições climáticas
Waterway Simulation Center’s Marine Consultant, Mario Calixto says details of the simulated exercise of a ship in Bacia de Campos under a bad weather conditions
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Tecnologia de ponta é ordem no
Centro de Simulação Aquaviária
Tão difícil quanto alcançar o
posto de número 1 é se manter
no topo. Mas para uma classe tão
acostumada a enfrentar desafios em
mares revoltos, esta árdua tarefa é
cumprida com rigor, simplesmente

porque a excelência dos trabalhadores marítimos brasileiros é mundialmente reconhecida. Idealizado
por oficiais da Marinha Mercante,
o Centro de Simulação Aquaviária
(CSA) constantemente acompanha

a evolução tecnológica dos softwares que utiliza em seus cursos e no
desenvolvimento de projetos.
No início deste ano, a Fundação
Homem do Mar, que administra
o CSA, proporcionou a troca de

softwares por programas ainda
mais modernos. Uma destas aquisições foi o Transas NaviTrainer
Professional (NTPro 5000), que está
instalado no simulador de Passadiço
Full-Mission. O NTPro 5000 habilita a
certificação de oficiais e eletricistas
da Marinha Mercante servindo em
navios comerciais em diversas áreas,
como Posicionamento Dinâmico,
ECDIS, ARPA, AIS, Gerenciamento
de Passadiço e Operações com

Rebocador Portuário. No CSA, este
software também é usado para
outras atividades, como consultoria
para empresas no estabelecimento
de novas operações portuárias, avaliação de riscos, manobrabilidade
de navios e projetos de canais. Isso
sem contar que o NTPro 5000 pode
ser utilizado na familiarização dos
práticos na manobrabilidade dos
novos conceitos de navios, novos
terminais portuários ou terminais

que modificaram suas limitações
de embarcação. O simulador oferece uma imersão no cenário de um
porto e o comportamento simulado
do navio, que será o mesmo de uma
embarcação real.
O simulador incorpora uma
biblioteca extensa de modelos de
navios, incluindo navios de diferentes classes, tonelagem, dimensão e
formas de casco, como navios conteineiros, petroleiros, rebocadores,

Leading edge technology is a standing order
at Centro de Simulação Aquaviária
As hard as it is to reach the number one position,
the maintenance of it, actually, can be even more
difficult. But for a class so used to deal with challenges in rough seas, this hard task is fulfilled properly,
simply because excellence of the Brazilian seafarer is
known worldwide. Idealized by the Merchant Marine
officers, the Centro de Simulação Aquaviária – CSA,
which trains Officers and offers consultancy for companies, is constantly monitoring the technological
evolution of the softwares employed at courses and
projects development.
Early in this year, the Fundação Homem do Mar –
FHM, foundation which administrates the CSA, provided the substitution of the old softwares for new ones.
One of this acquisitions was the Transas NaviTrainer
Professional (NTPRO 5000), which is installed at
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the Full Mission Bridge Simulator. The NTPro 5000
enables the certification of officers and electricians
of the Merchant Marine working at commercial vessels in several areas, such as, Dynamic Positioning,
ECDIS, ARPA, AIS, Bridge Management and Tug Port
Operations. At CSA, this software is also used for other
activities, such as, consultancy for companies in the
establishment of new port operations, risk assessment, vessel maneuverability and channel projects.
Not to mention that the NTPro 5000 can be employed
in the pilots familiarization with the maneuverability
of new concepts of vessels, new port terminals or
terminals which have their vessel limitations modified.
The simulator offers an immersion at the scene of a
harbor and the simulated vessel behavior, which will
be the same behavior of the real vessel.

The Simulator incorporates an extensive library of
ship models, including vessels from different classes,
with different tons, dimension and hull forms, such as,
container ships, oil tankers, tugs, LNG carriers, fishing
vessels, passenger ships, ferries and special vessels
for naval and commercial purposes. If a vessel is the
object of study and, by chance, it is not available
for simulation at CSA, the CSA team is capable of
developing the same vessel from some basic information and, for that they utilize the software Virtual
Shipyard 2.
For the development and modeling of areas, the
Centro de Simulação Aquaviária uses the software
Model Wizard 5, which is destined to database production and actualization. The confection of a scene
includes planning of port construction, vessels maneuverability research and navigational situations

simulations. The data base created by CSA includes
magnetic variation, racons, beacons, IALA buoys with
light signs and, several templates to create models
and objects.
The scenes are built based on the S-57 navigation
charts, weekly updated and complemented with
official data from the Hydrographic Agency – which in
Brazil is called Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN). CSA has the capacity of simulating future
situations, like a project of a dredged channel even
before the dredging itself begin.
And that is not all, the NTPro 5000 provides weather forecast exhibitions, including storm visibility
effects, lighting for night simulation and, water reflex
and clarity. Waves and currents can also be adjusted
as the necessity of final simulation objective and programmed to change during training or project.

63

CSA recebe visita técnica
de especialistas da Antaq
Luciana Aguiar

O objetivo da visita era
a possibilidade de ampliar
conhecimentos sobre o uso
dos recursos tecnológicos
na especialização
dos Oficiais Mercantes.

desvios magnéticos, racons, faróis,
boias com sinais luminosos do
padrão IALA, e diversos templates
para criar modelos e objetos.
Os cenários construídos têm base
nas cartas náuticas S-57, atualizadas
semanalmente e complementadas
a partir de dados oficiais do Órgão
Hidrográfico – aqui no Brasil é a
Diretoria de Hidrografia e Navegação
(DHN). O CSA tem capacidade para
operar com situações futuras, como
projeto de um canal dragado antes
mesmo do início da dragagem real.
E não é só isso. O NTPro 5000
fornece exibições de condições
meteorológicas, incluindo efeitos
de visibilidade em tempestades,
iluminação para simulações noturnas e reflexo e claridade da água.
Ondas e correntes também podem
ser ajustadas conforme a necessidade do objetivo final da simulação

Installed at CSA, this Simulator has a video storage
system, which includes digital screenshots and capacity
of recording the simulations during exercise. The reproductions and the recording resources are provided to
enable the monitoring of a specific performance, which
can be used during test and evaluation process.
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e programadas para mudar durante
o treinamento ou projeto.
Instalado no CSA, este simulador
tem sistema de armazenamento de
vídeo, que inclui a captura em tela
digital e a capacidade de gravação
das ações simuladas durante o
exercício. A reprodução e os recursos de gravação são fornecidos
para capacitar o monitoramento de
uma performance específica, que
pode ser usada durante o teste e o
processo de avaliação.
Para saber mais sobre o NTPro
5000 ou outros simuladores que
operam no CSA, visite a página do
Centro de Simulação Aquaviária
na intern et, no endereço www.
csaq.org.br – ou faça uma visita às
instalações do CSA, que funciona
na Sede do SINDMAR, no Rio de
Janeiro, para conhecer o Centro de
Simulação em detalhes.

To find out more about NTPro 5000 or any other
simulator we work with, visit the Centro de Simulação
Aquaviária page at www.csaq.org.br – or visit us at
CSA in the SINDMAR head office at Rio de Janeiro, to
know more about our simulation center.
Versão em inglês: Caroline Macedo

Fotos Luciana Aguiar

gaseiros, pesqueiros, navios de
passageiros, balsas e navios especiais para fins navais e comerciais.
Se um navio é objeto de estudo
e por acaso não está disponível
para simulação no CSA, a equipe
do Centro de Simulação é capaz de
desenvolver a mesma embarcação a
partir de determinadas informações
básicas. Para criar o requerido navio
em ambiente virtual, o CSA utiliza o
software Virtual Shipyard 2.
Para o desenvolvimento e modelagem de áreas, o Centro de
Simulação Aquaviária usa o software
Model Wizard 5, que é destinado à
produção e atualização de base de
dados. A confecção de um cenário
inclui o planejamento das construções nos portos, pesquisa de profundidade dos modelos e a modelagem
de situações de navegação. A base
de dados gerada pelo CSA inclui

No entanto, os 16 especialistas em Regulação do
Serviço de Transporte Aquaviário da Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (Antaq) que estiveram
no Centro de Simulação Aquaviária (CSA), em 28 de
janeiro, ficaram admirados com a excelência das instalações, os projetos desenvolvidos e a tecnologia de
ponta utilizada.
Os visitantes, que estão vinculados à Superintendência
de Navegação Marítima e de Apoio da Antaq, receberam
informações detalhadas sobre o sistema operacional, os
diversos recursos existentes e o trabalho de especialização técnica. Em seguida, vivenciaram um exercício
no Passadiço do CSA, um ambiente tecnológico que
proporciona sensações idênticas à realidade de bordo.
Segundo o Gerente de Desenvolvimento e Regulação
da Agência, Wagner de Sousa Moreira, que liderou o
grupo, os conhecimentos obtidos no CSA contribuirão
para a melhor capacitação dos especialistas da Antaq.
Em correspondência de agradecimento ao SINDMAR e à
Coordenação do Centro de Simulação, o Gerente destacou que os visitantes “saíram bem impressionados com
a modernidade do equipamento e com a eficiência e o
entusiasmo da sua ‘tripulação’”.
Para o especialista em Regulação Jorge Cesar Pinto,
que fez carreira como Oficial Mercante antes de ingressar na Antaq, a estrutura do CSA é de primeiro mundo.
Recém-chegado da Dinamarca, onde também realizou
visitas técnicas, o especialista parabenizou o SINDMAR e
a Fundação Homem do Mar pela iniciativa de “criar um
centro de simulação que permite conjugar tão bem teoria
e prática para o aprimoramento de nossos aquaviários”.
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Conit

O futuro de Itaipu

Ninguém sabe o que foi feito do Conselho Nacional de Integração
de Políticas de Transporte (Conit). Criado para acabar com distorções
na matriz de transportes – por nele terem assento os ministérios
relevantes e ser ligado à Presidência da República –, o Conit foi criado
há dez anos. De lá para cá, ficou adormecido. No fim do governo
Lula, fez-se uma reunião para inglês ver.
Hoje, o uso de caminhões para levar cargas de Porto Alegre a
Manaus empobrece e distorce o país. O Presidente da Academia
Nacional de Engenharia, Paulo Vivacqua – considerado um dos maiores especialistas em transportes do país –, garante que, com o preço
de um trem-bala, o PIB do país poderia duplicar, simplesmente ao
se reduzir o Custo Brasil, transferindo-se cargas das estradas para
ferrovias e água (cabotagem e hidrovias). Hoje, o rodoviarismo
abrange 73% do movimento de cargas no país, deixando pouco
espaço para os outros modais.

Os Diretores de Itaipu, Jorge Samek (Brasil) e Gustavo Codas
(Paraguai), iniciaram estudo para dar navegabilidade à região – um fato
que pode representar muito para o Brasil e ser a redenção do modesto
Paraguai. O trabalho está a cargo do Instituto de Logística e Supply
Chain Management (Ilos). O documento se refere à Pré-Viabilidade da
Transposição e Conexão Intermodal das Hidrovias Tietê-Paraná e ParanáPrata. Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
o estudo levou nove meses.
Segundo Adelino Neto, consultor do Ilos, dos cenários, o que se
mostrou mais próximo de um ponto de equilíbrio financeiro, com menor
investimento inicial e menor restrição socioambiental, seria o sistema
de eclusas na margem direita. Neste caso, o estudo aponta que, para
superar os 120 metros da barragem, ligando o reservatório ao Rio Paraná
a jusante, seriam construídas quatro eclusas, com extensão do canal de
5,4 quilômetros. O investimento previsto chegaria a R$ 4,2 bilhões.
Jorge Samek citou outras iniciativas na mesma direção, como a
ampliação da malha ferroviária no Mercosul, inclusive com ligação
bioceânica – Atlântico e Pacífico. “Tudo isso está em curso e este estudo
da transposição será importante para o Mercosul”.

Entraves
portuários
Ambiente emperra os portos
Na feira Intermodal, Paulo Corsi, Presidente do porto de São
Francisco do Sul (SC), deu emocionado depoimento sobre as exigências ditas ambientais. Informou que, para dragagem – mais do
que necessária – no porto que preside, ele e sua equipe passaram
três anos entregando documentos e se explicando a organismos
ambientais. Declarou:
– Se um porto já existente precisa de tanto tempo para poder
desobstruir seu canal de acesso, pode-se concluir que, para um
terminal novo, a tarefa se torna missão impossível.
E conclui Corsi: “Se o Brasil quer progredir, precisa mudar sua
legislação ambiental”.
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Não é fácil operar
um terminal no Brasil.
Recentemente, um empresário revelou a Tiago
Lima, Diretor da Antaq,
que a Fundação Nacional
do Índio (Funai) estava
exigindo algo chamado
de “condicionante indígena” para permitir a operação em um certo local. Como há
28 órgãos de governo com ingerência nos portos, a Funai surge
como o 29º.
Outro fato inesperado vem da Secretaria de Patrimônio da União
(SPU). Com base em um ato da década de 1940, o órgão, vinculado ao Ministério do Planejamento, está cobrando por “estruturas
náuticas”. Outro absurdo.

Nascimento
defende hidrovias
O Ministro dos Transportes, Alfredo
Nascimento, não afirmou apenas da boca para
fora, em sua posse, que iria dar prioridade às
hidrovias em 2011. Assessores e empresários
garantem que o ministro está imbuído de
levar essa tarefa à frente. Na era Lula, as
hidrovias contaram com R$ 917 milhões,
quase que integralmente – R$ 815 milhões –
consumidos por importante obra, que foram
as eclusas de Tucuruí, no Rio Tocantins. Com
Dilma, Nascimento garante que poderá investir R$ 2,7 bilhões. Mesmo que seu projeto

sofra cortes, R$ 2 bilhões já seria o dobro do
investimento verificado com Lula. Em princípio,
não haverá cortes, pois as hidrovias estão incluídas no aditivo do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC II).
Nascimento chega pela segunda vez ao
Ministério dos Transportes, com prestígio,
mas traumatizado pela derrota pessoal para
o governo do Amazonas. A região Norte
vive das hidrovias e o Ministro parece ter
descoberto que, apoiando hidrovias, afinal
conseguirá ver seu trabalho reconhecido por
seus conterrâneos.
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Perda em fretes
A predominância dos estrangeiros tem um custo, dificilmente
divulgado, por se tratar de item negativo, que onera as contas públicas internacionais. Informa-se que, em 2010, o déficit de fretes
total – envolvendo não só fretes, como atividades correlatas, como
gastos de agenciamento – atingiu US$ 16 bilhões. Desse total, US$ 2
bilhões são de responsabilidade da Petrobras e os restantes US$ 14
bilhões referem-se ao gasto de exportadores e importadores para
movimentarem suas cargas com navios estrangeiros, em geral de
porta-contêineres. A Vale está criando frota própria, mas como não tem
bandeira brasileira, seus ganhos não ajudam o balanço nacional.

Custos seguram Brasil
Sturla Henriksen, Diretor Geral da Associação de Armadores da
Noruega, esteve no Brasil. Explicou que a entidade reúne não só armadores da navegação internacional, como empresas de apoio marítimo
(supply boats), e revelou que seu país é importante no mar, mas não
dispõe de expressiva frota de porta-contêineres – ao contrário do que
ocorre com a vizinha Dinamarca, sede da líder mundial Maersk.
Sobre o Brasil, vê enormes possibilidades de expansão na cabotagem e no apoio marítimo, mas não mostra a mesma confiança
em relação ao tráfego externo de contêineres, por dois motivos.
O primeiro é que os custos brasileiros são superiores aos dos

estrangeiros e cada centavo representa um diferencial em mercado
competitivo. O segundo ponto é que as empresas que comandam o
transporte de contêineres não só têm bases mundiais e alta tecnologia, como representam a fusão de diversas outras companhias, que
foram absorvidas ou fundidas com as líderes atuais. Mesmo assim,
se quiser voltar ao longo curso, o caminho para o Brasil é reduzir
custos de operação.

Pré-sal na berlinda
O Presidente da Associação Brasileira das Empresas de Construção
Naval e Offshore (Abenav), Augusto Mendonça, não tem dúvidas: os
estaleiros e a indústria de máquinas e equipamentos vão conseguir
absorver a maior parte das encomendas da Petrobras por conta do
pré-sal, estimadas em US$ 150 bilhões em dez anos. A Abenav é
uma entidade criada pelos 40 estaleiros que são sócios do sindicato
da classe, o Sinaval.
Estimativas indicam que o pré-sal irá implicar produção de 97 plataformas de produção, 510 barcos de apoio e 49 navios, com conteúdo
nacional entre 65% e 70% do valor total. Isso deverá significar um
volume espantoso de encomendas no mercado interno, desde tubos
a parafusos, material elétrico, motores e tudo mais.
– Temos de reter essa riqueza no Brasil e é nesse sentido que
trabalhamos – conclui.

Vem aí o navio do futuro
Em todo o mundo, empresas de alta tecnologia estão desenvolvendo projetos de navios mais modernos. Uma dessas instituições
é a Det Norske Veritas, a conhecida sociedade classificadora norueguesa DNV, fundada em 1864. Seu Vice-Presidente, Ketil Djonne,
revela as quatro características básicas do navio do futuro: menos
poluente, tanto para mar
– com redução ou eliminação da água carregada
como lastro – como no ar,
com menor emissão de
gases poluentes; energeticamente mais eficiente;
tecnicamente avançado e
financeiramente atraente.
O último item é importante, pois um navio perfei
to, mas muito caro, acaba
nas prateleiras.
O modelo desenvolvido pela DNV se chama
“Triality” e deverá usar gás,
dispor de máquinas de baixa velocidade e dispor de óleo apenas
para funções acessórias no motor. O desenho do casco deverá tornar

desnecessário o lastro e deverá emitir menos vapor de suas máquinas. Calcula-se diminuição de 34% na emissão de gás carbônico,
em relação a unidades tradicionais. Quanto ao dióxido de enxofre,
estima-se redução de 94% nas emissões, com os novos motores.
Segundo o dirigente, há enorme pressão, em todo o mundo, contra
a poluição no mar, tanto de navios como especialmente de plataformas.
“O caso da BP abriu os olhos
do mundo”, diz, acrescentando ser um desafio para
empresas de tecnologia e
de exploração.
A DNV é uma das empresas que presta consultoria ao governo americano
e informa que os Estados
Unidos adotam posição de
impor regulação, enquanto
a União Europeia deixava o
problema com os paísesmembros e agora está
sendo pressionada a dispor
de legislação da comunidade. No Brasil, certamente haverá efeitos da nova regulação, com
aumento de custos na exploração e transporte de petróleo.

Na beira da praia
O mercado de estaleiros continua ativo. Recentemente, o estaleiro Aliança, de Niterói, ao entregar dois barcos de apoio para
sua empresa coligada CBO, revelou que um dos cascos foi produzido no estaleiro Rionave, que ocupa a área do antigo Caneco.
E fala-se em interesse da Aliança/Hamburg Süd de entrar na
construção naval.
O Presidente da Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ), Jorge
Mello, anunciou que os dois terminais de contêineres do Rio – Libra
e Multiterminais – vão se unir para investir conjuntamente na ampliação da capacidade de operação. Isso só será possível porque,
nos próximos meses, será concluída a dragagem, permitindo que
navios de 8.000 contêineres escalem o porto – a capacidade atual
é para navios com 5.000 contêineres. Libra, dos grupos Borges/
Canoilas, e Multiterminais, da família Klien, devem aplicar, em
conjunto, R$ 1 bilhão. Em 2010, os dois terminais cariocas movimentaram 400 mil contêineres de 20 pés e, com a expansão, a
capacidade subirá para três milhões de contêineres anuais, até
2020 – aumento superior a 700%.
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Em recente visita ao Brasil, a delegação da Noruega informou que
25% dos barcos de apoio que operam no Brasil têm capital de lá.
Aqui operam mais de 500 desses barcos. Há casos de empresas
brasileiras de capital norueguês ou de supplies essencialmente
noruegueses. E o país tem apenas 4,9 milhões de habitantes,
menos do que o Rio de Janeiro. A Suécia não fica atrás. Com dois
milhões de habitantes, é dona de marcas como Volvo, Skandia,
Ericson e Electrolux. E a Dinamarca é a sede da líder mundial de
porta-contêineres, a Maersk.
Aumentam as críticas aos cruzeiros marítimos. No Natal, o MSC
Música não zarpou e a empresa ofereceu aos passageiros descontos em futuros cruzeiros. É inadmissível que tais navios passeiem
pela costa brasileira sem cumprir a exigência de prioridade para
unidades nacionais. O Brasil não tem navios de passageiros, mas
poderia incentivar esse segmento. A Antaq lamenta não poder
exercer controle sobre esses transatlânticos, que fazem contratos
com trabalhadores brasileiros com base em paraísos fiscais e relutam em obedecer à lei nacional.

A Prefeitura de Niterói confirma, para novembro, a quinta edição de
sua Fenashore – Feira e Conferência de Tecnologia Naval e Offshore,
com patrocínio do Sindicato da Construção Naval (Sinaval). O Instituto
Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP), que apoiou as
mostras anteriores, desta vez estará ausente. O secretário de Ciência
e Tecnologia de Niterói, José Raymundo Martins Romêo – que é exReitor da Universidade Federal Fluminense – garante que o evento
será um sucesso, pois os estaleiros estão operando a todo vapor e
as futuras encomendas ligadas ao pré-sal representam um incentivo
extra para todo o setor industrial.
O grupo Netmarinha, de Ricardo Demasi, anuncia duas novas feiras
marítimas: o Rio Trade Summit, no dia 10 de novembro deste ano, e
o Nordeste Trade Summit, em fevereiro de 2012. Além disso, está
mantido, em Santa Catarina, o Itajaí Trade Summit, que será realizado
a partir de 15 de setembro próximo.
A Antaq está estudando, a pedido de empresários, redução do valor
de suas multas, que chegam a R$ 500 mil. Na Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT) a multa máxima para caminhões é de
R$ 3 mil. Multas altas em geral são vetadas pela justiça, mas após

longo processo. De imediato, servem apenas para impor medo a
empresários modestos. E, com a complexidade da legislação brasileira, qualquer pessoa pode estar agindo ilegalmente.
De um empresário amazônico: “No sindicato a que pertenço, há
menos de 50 associados. Mas diz-se que operam, na região, mil
barcos informais”. Essa é a realidade do Brasil.
A Antaq adiou por um ano, até dezembro próximo, a resolução 1555,
que trata das Estações de Transbordo de Carga (ETCs). Mas ninguém
sabe como resolver a questão. A norma exige que ETCs fiquem fora
de portos organizados, mas os portos de Belém e Manaus têm áreas
enormes, que abrangem ETCs.
O meio empresarial tem saudades de Pedro Brito. O atual ministro dos
Portos, Leônidas Cristino, parece um daqueles pensadores exóticos:
pouco fala e ouve com atenção. Não conhece o setor. Brito também
não conhecia, mas em pouco tempo procurou vencer os empecilhos,
como a burocracia das companhias docas – que ainda existe, pois
o modelo não mudou – e a falta de prioridade para dragagem – a
grande vitória de Brito.
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E assim
se passaram dez anos...

Uma década após a formatura, pioneiras relatam trajetória
proﬁssional e incentivam as novas companheiras
A possibilidade de ingressar
numa Escola de Formação de Oﬁciais
Mercantes foi um dos grandes avanços proﬁssionais obtidos pelas mulheres brasileiras, no ﬁnal dos anos
90. Embora a presença feminina não
fosse inédita em nossas embarcações do tráfego comercial, o espaço
proﬁssional a bordo ﬁcava restrito às
enfermeiras mercantes. Até então,
mulheres na ponte de comando ou
na cheﬁa das máquinas podiam ser
comuns em outras partes do mundo.
No Brasil, essa realidade parecia
sempre muito longínqua.
Somente às vésperas do século
XXI, a contribuição da força de trabalho feminina – hoje essencial para
o crescimento econômico e social
da nação – ﬁnalmente foi ampliada,
no setor da navegação marítima. Foi
quando o governo brasileiro abriu
as portas do Centro de Instrução
Almirante Braz de Aguiar (Ciaba) para
formar a primeira turma de Oﬁciais
Mercantes da História do país composta por mulheres. Superando enormes
preconceitos e desaﬁos, nove das 13

70
70

Número 31
31
Número

alunas inscritas concluíram o curso,
no ﬁnal do ano 2000, e se lançaram
no mercado de trabalho.
Decorrida uma década desde a cerimônia de formatura, a revista UNIFICAR
conseguiu ouvir o relato de sete dessas
bravas pioneiras. Nesta edição, nossas
Oﬁciais Mercantes contam um pouco de
sua trajetória proﬁssional – e de como,
algumas vezes, escolhas pessoais ou
fatos involuntários acabaram alterando
sua rota na atividade marinheira.
Em comum, além do amor ao mar,
nossas Oﬁciais conservam a certeza de
que a mulher brasileira está muito bem
qualiﬁcada para exercer a atividade
mercante. E, por conta dessa certeza,
incentivam as novas companheiras a
investirem na carreira com a garra e a
dedicação próprias da alma feminina.

Aspirações bem deﬁnidas
Ao ingressar na Marinha Mercante,
Ana Claudia Guimarães Ribeiro Bouillet
tinha aspirações bem deﬁnidas – ser
uma das pioneiras; adquirir independência financeira e tornar-se uma
proﬁssional qualiﬁcada. Passados dez

anos, ela admite ter concretizado seus
ideais de Escola, mas está determinada
a “chegar mais longe”.
“Minha vida proﬁssional é um eterno
aprendizado”, garante a Imediato que,
no momento, integra a equipe do NT
Londrina, da Transpetro. O navio está
em Xaréu, no Ceará, a 43 milhas da
costa, o que lhe permite maior convívio familiar, aplacando um pouco da
saudade de casa.
“Aqui nada é fácil. Cada navio é
uma Marinha Mercante. Tudo depende muito da tripulação. Isso inﬂuencia
nosso dia a dia, além do preconceito
que causamos no sistema, por sermos
mulheres”, aﬁrma Ana Claudia, que é
casada, mas ainda não tem ﬁlhos.
Passando boa parte do ano embarcada, a Imediato recorre ao celular
e à internet para se comunicar com a
família. Exceto pela saudade, tudo o
mais na proﬁssão agrada Ana Claudia,
para quem a participação feminina na
atividade mercante é totalmente positiva. Diz ela: “Como mulher, me sinto
em condições de igualdade para assumir cargo ou função antes designa-

dos somente aos
homens, a bordo”.
Orgulhosa de
ter sido uma das
pioneiras, a Oﬁcial
Mercante compreende a importância de pertencer a
uma coletividade
e lutar por novas
conquistas – não por acaso, Ana
Claudia é também Diretora Suplente do
SINDMAR, e aponta a “gravidez” como
um dos temas prioritários para debate e
aprimoramento, dentro da proﬁssão.
“Juntamente com minhas amigas,
soubemos lutar e vencer com dignidade, maturidade e respeito. Abrimos
caminhos e chances de novas turmas.
Minha mensagem às mulheres que hoje
ingressam na Marinha Mercante é que
não se limitem, não parem de sonhar e,
principalmente, não desistam dos seus
objetivos”, incentiva Ana Claudia.

Parada involuntária
A necessidade de trabalhar levou
Ana Paula Silva Sanches Vale a se inscrever em diversos concursos. Acabou
optando por cursar o Ciaba – embora
admita que, na época, nem soubesse
o signiﬁcado de trabalhar na Marinha
Mercante.

Aos poucos, transpôs
os obstáculos próprios
de cada etapa da Escola
e ingressou com muita
garra na atividade mercante. Com habilidade
e dedicação, Ana Paula
equilibrava a concentração indispensável ao
trabalho a bordo com a
necessidade de resolver os problemas
familiares, apesar da distância do lar.
“Um dia, recebi o telefonema de
minha mãe, que nunca ligava para o
navio, avisando que
meu pai estava numa
UTI, à beira da morte.
Precisei respirar fundo
e “segurar” a emoção,
para ninguém perceber e confundir minha
fragilidade momentânea com incapacidade
de exercer a proﬁssão,
porque é isso o que
acontece, por sermos mulheres”, relembra.
Quando já estava estabilizada e
satisfeita proﬁssionalmente, Ana Paula
foi obrigada a se afastar do trabalho,
por motivo de saúde. Agora, sua meta
é retornar ao mar. “Pretendia regressar
este ano, mas imprevistos atrasaram

meu retorno. Não reclamo porque
aproveito esse tempo para me dedicar
aos meus ﬁlhos”, conta a 1ON, que é
natural de Belém (PA), mas reside em
Rio das Ostras (RJ).
Casada com um Oﬁcial Mercante,
Ana Paula sabe de sobra o que signiﬁca
cuidar de uma família, pois é responsável por três meninos de diferentes
idades – um adolescente de 14 anos
e um menino de quatro, seus ﬁlhos
naturais, e o enteado de 12 anos.
Contudo, o desaﬁo de precisar deixar
os ﬁlhos nas mãos de outras pessoas
foi superado por um
entendimento maior:
Ana Paula encara o
trabalho fora do lar
como obrigação de
garantir sustento e
abrigo.
“Sei que parece
contraditório, mas,
apesar de ser difícil
deixar a família, só
quem vive isso pode entender, sem
julgar a mulher por se dedicar à sua
carreira”, diz a Oﬁcial, que também
elogia o marido pela ajuda e o companheirismo, “tanto no trabalho quanto
em outras áreas da vida”.
Para Ana Paula, a proﬁssão requer
força de vontade e garra. “Viver no mar
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é uma arte. Estamos
seguindo à frente,
como sonhamos há
10 anos. Já temos até
uma Comandante!
As mulheres, mais
do que os homens,
devem entrar na vida
mercante conscientes
de que o mercado
ainda é novo para nós. Existem muitos
aspectos a serem debatidos. Um deles
é a gravidez. Acima de tudo, para
ser mulher mercante, tem que haver
coragem e determinação”, ﬁnaliza a
Oﬁcial, bastante ansiosa pelo regresso
à atividade marítima.

Pioneirismo como marca
No universo da Marinha Mercante,
a Comandante Hildelene Lobato Bahia
dispensa apresentações. Aﬁnal, todos
reconhecem a Oﬁcial Mercante séria e
competente que se tornou a primeira
mulher a comandar um navio petroleiro nacional.
Pioneirismo, aliás, é um traço
marcante em sua trajetória proﬁssional – aluna da primeira turma
feminina; primeira mulher a receber
a Carta de CCB; primeira a chegar ao
comando... Entretanto, segundo ela,
as diﬁculdades iniciais foram muito
grandes, pois havia a necessidade de
conquistar espaço numa atividade, até
então, masculina.
Atualmente, a Comandante do
NT Carangola, da Transpetro, cita a
saudade da família e dos amigos
como o maior desaﬁo a ser enfrentado. Ficou para trás o tempo do
preconceito (“existia sim, de forma
sutil”), das cobranças e até de interferências negativas com o objetivo de
desmotivá-la, para que desistisse da
proﬁssão mercante.
Sobre o exercício do Comando,
ela garante não existir diferença
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de postura entre os
sexos. “Creio que o
diferencial da mulher
esteja no fato de ter
uma percepção mais
detalhista e aguçada,
da capacidade de
executar várias atividades ao mesmo
tempo e de saber
ouvir as pessoas”, assegura a CCB
Hildelene, cujo próximo objetivo proﬁssional é chegar a Capitã de Longo
Curso, daqui a um ano.
O navio acompanha a Oficial
Mercante até na vida pessoal, pois
o marido também é marítimo. “Procuramos planejar nossas viagens durante o período de repouso, embora
seja difícil coincidir.
Mas a distância nos
aproxima cada vez
mais”, diz.
A contribuição
positiva da mão de
obra feminina para a
Marinha Mercante é
citada pela pioneira.
Porém, outros aspectos merecem igual
atenção, como a necessidade de maior
número de mulheres marítimas em
cargos gerenciais, em terra e a bordo,
e na representação sindical.
Nesse ponto, Hildelene elogia a
atuação do SINDMAR, pela iniciativa
de organizar encontros e seminários
com os representados e pelo apoio
às mulheres mercantes, a fim de
melhorar suas condições de trabalho.
“O Sindicato busca a aceitação das
marítimas nas empresas que ainda
têm preconceito com a mão de obra
feminina e em relação à maternidade”,
destaca a Comandante, que ainda não
tem ﬁlhos.
Para as novas oﬁciais, Hildelene
deixa uma mensagem direta e clara:

“estudem, busquem seu espaço e invistam nessa carreira tão importante e
promissora para o nosso país”.

União gera conquistas
“A vida marítima é apaixonante,
mas muito sacriﬁcada. Não só para nós,
mulheres, esposas e mães, mas com
certeza para os homens também”. É
nesse tom reﬂexivo que a Comandante
Janaína Pinto Verediano fala da proﬁssão, escolhida numa época em que
“não sabíamos exatamente o que era
a Marinha Mercante”.
O tempo e a experiência adquirida
transformaram suas dúvidas em amor e
respeito à carreira. Hoje, suas perspectivas estão ligadas à possibilidade de
crescer proﬁssionalmente dentro de um
mercado de trabalho
em expansão.
Casada e mãe de
Izabel, de sete anos de
idade, a pioneira considera tranquila sua vida
familiar, estruturada
após muita luta para
conciliar os aspectos
proﬁssional e pessoal.
“Um dos maiores
desafios da nossa profissão é ficar
muito tempo longe das pessoas a quem
amamos. Mas, a bordo, tive a sorte de
encontrar proﬁssionais maravilhosos,
que sempre tiveram muito respeito por
mim e me ajudaram”, conta.
Em casa, a ajuda para cuidar de
Izabel veio da irmã. O incentivo profissional para continuar na carreira
partiu do marido, que também é
Oﬁcial Mercante. “Essas duas pessoas
foram essenciais na minha vida. Hoje,
me sinto realizada como proﬁssional e
como pessoa”, reconhece Janaína, que
trabalha na empresa de Navegação
São Miguel.
Lembrando o número ex traordinário de mulheres que ingressam nas

Escolas de Formação, a cada nova
turma, Janaína considera que o amor à
vida mercante e a busca pelo aprimoramento são determinantes para obter
reconhecimento no
trabalho. Quanto à
valorização da carreira, deve começar
pelos próprios trabalhadores, sejam mulheres ou homens.
“Temos que nos
aprimorar, buscar
novos desaﬁos e conhecimentos. Isso
trará reconhecimento e respeito à
nossa categoria proﬁssional. E, principalmente, lutar unidos. Somente
a união nos levará às conquistas
proﬁssionais que todos merecemos”,
completa Janaína.

Maternidade estimula carreira
O ingresso na Marinha Mercante
foi um presente de Leomar das Graças
Martins de Moraes aos seus pais.
Determinada a recompensá-los por
investirem tanto em seus estudos,
ela optou por uma carreira que os
encheria de orgulho – e a realizaria
proﬁssionalmente.
Após quase dez anos a bordo de
navios, a Imediato Leomar trabalha
agora numa embarcação do apoio marítimo. Bem adaptada ao novo meio,
sua expectativa é assumir o comando
em breve.
“Diﬁculdades existem, querendo
ou não. Mas a minha vida é cheia de
surpresas. Parece que, a cada dia, me
realizo mais, pois adoro desaﬁos. E
concretizei meu objetivo de conquistar
o respeito de todos, tanto proﬁssional
quanto pessoal”, aﬁrma.
Leomar é casada e tem duas ﬁlhas.
Deixá-las para trabalhar foi sempre
um grande problema, mas é exatamente a maternidade que a estimula

a investir na carreira. “Agora sim,
tenho motivos para cada vez mais me
dedicar ao trabalho e superar qualquer
obstáculo”, assegura a mãe-coruja.
Compartilhando a
opinião das demais
pioneiras, ela aponta
a gravidez da mulher
marítima como assunto prioritário. Ampliar a
proteção à maternidade da trabalhadora do
mar seria a forma justa
de valorizar esta importante mão de obra.
“A participação feminina demonstra
ﬁrmeza, atitude e coragem. Estamos
mostrando que mulher nunca foi e
nunca será sexo frágil”, opina Leomar.

Proﬁssionais, acima de tudo
Dentre os comentários que as
pioneiras eram obrigadas a ouvir, um
impactou bastante Valdenora Maria
Travassos Lopes – o
de que o ingresso da
mulher na Marinha
Mercante era um
erro. Por isso, durante
o período de Escola,
sua principal aspiração era “simplesmente ser aceita e não
decepcionar a classe”.
Certamente, não
houve erro do Ciaba ao abrir as
portas à turma de pioneiras, nem
Valdenora causou qualquer decepção
às suas colegas. Passados dez anos, a
Imediato da Companhia Brasileira de
Offshore (CBO) responde sem titubear:
“Consegui bem mais do que a mera
aceitação; consegui respeito!”
Avaliando sua carreira como evolutiva – “até os problemas que enfrentei me impulsionaram para o lado
positivo” –, Valdenora se permite,
hoje, sonhar com o dia em que os

trabalhadores marítimos terão uma
vida social mais compatível com suas
necessidades e não perderão espaço
diante da competitividade do mercado.
Porém, no início da carreira, as
preocupações eram de natureza bem
diferente.
“Além da resolução de conﬂitos
internos e pessoais, nos primeiros
anos de trabalho em navios percebia
a falta de informação nos portos. Fui
confundida com garota de programa,
barrada em portarias. Havia discriminação dentro e fora dos navios. Depois,
vinha a solidão a bordo. Não tínhamos
qualquer apoio psicológico. Mantive
meus princípios graças à minha formação familiar”, recorda a pioneira.
Outro grande desaﬁo foi o primeiro comando, pois Valdenora não se
permitia errar. Com o desempenho
e a experiência, percebeu que não
precisava ser tão inﬂexível consigo
mesma. Entretanto, ainda identiﬁca
uma cobrança proﬁssional exagerada em
relação às mulheres
mercantes, no sentido de “precisarem
provar a toda hora o
que já sabem fazer”.
“Se um homem
faz um treinamento,
em 10 minutos ele
é avaliado. A mulher
leva não menos do que 30 dias”,
aﬁrma a Oﬁcial, que superou o preconceito tomando-o como incentivo para
o crescimento proﬁssional.
Casada e mãe de uma menina,
Valdenora montou uma estrutura familiar na qual os familiares vêm até
ela, quando não consegue estar com
eles. A tecnologia também é forte
aliada, pois graças à internet todos se
veem e se falam continuamente. Da
mesma forma, suas diﬁculdades são
resolvidas em “tempo real”.
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Quebra de paradigmas
Aos 11 anos de idade, Vitória
Régia Coelho Costa ingressou na
primeira turma feminina do Colégio
Militar de Fortaleza e se apaixonou
pelo cotidiano da vida militar. Embora
desejasse seguir esta carreira, descobriu também a possibilidade de
conquistar a independência ﬁnanceira
na Marinha Mercante. Resolveu tentar
– e, novamente, quebrar o paradigma
de ser uma das primeiras mulheres a
ocupar um mundo ainda dominado
pelos homens.
“Havia a possibilidade de conhecer outros países, culturas, descobrir
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novos mundos. Foi extremamente
gratificante ser precursora numa
profissão tão instigante. A realidade
é que enfrentamos muitas dificuldades. Conseguimos superá-las com
dedicação e amor à carreira marítima”, assegura.
Atraída pelos desafios, Vitória
Régia recorda que a
luta pela conquista
de um espaço dava
a energia necessária
para aprofundar os
conhecimentos proﬁssionais. Mas, também
havia o conﬁnamento
decorrente das longas
travessias, a distância dos familiares e
amigos, a obrigação de convencer os
demais tripulantes sobre a capacidade
de desempenhar as mesmas funções
dos homens.
Segundo ela, superar preconceitos e discriminações eram desaﬁos
diuturnos que faziam parte da rotina.
“Alguns achavam que não seríamos
capazes de lidar com as diﬁculdades,
que não daríamos conta dos afastamentos, que a carga pesada de
trabalho limitaria nosso desempenho.
Acredito que esses aspectos serviram

para nos dar força para
a superação”, aﬁrma.
Posteriormente, a
pioneira retomou sua
vocação militar e ingressou na Marinha do Brasil.
Hoje, é a Tenente Vitória
Régia, Encarregada da
Seção de Administração
da Subcheﬁa de Organização e Assuntos Marítimos do Comando de
Operações Navais. Sem
esquecer o período passado a bordo dos navios
mercantes, seu maior
sonho é ver a mulher brasileira conquistar um espaço, também, a bordo
dos navios de guerra.
“Sei das diﬁculdades de adaptação
desses navios. São diferentes dos
navios mercantes, que possuem instalações para acomodar as mulheres
marítimas. Mas gostaria de ainda estar
no serviço ativo para
ter essa oportunidade. Assim, poderia
aliar minha paixão
pelo mar à paixão
pela carreira militar”,
diz Vitória Régia.
Seu maior orgulho é ver o crescimento da participação feminina na
atividade marítima. “Considero que
contribuímos muito para o engrandecimento das duas Marinhas do país,
ao longo desses 10 anos”, analisa
Vitória Régia, que incentiva as Oﬁciais
Mercantes a buscarem a realização
dos sonhos e aspirações proﬁssionais.
“A vida no mar exige sacrifícios,
força de vontade e determinação. Mas
é, também, muito gratiﬁcante. Lutem
para que a presença feminina seja
cada vez mais respeitada. Imponham
seu valor!”, incentiva ela.

Uma nova volta ao passado
Fotos Arquivo pessoal

“Não sofro por antecipação e tomo somente decisões que me satisfaçam,
sem usar minha família
como desculpa”, revela.
No tocante às condições
de trabalho, sua crítica recai
sobre o tempo de embarque, pois considera incoerente que os marítimos trabalhem mais do que outros
proﬁssionais, em atividades
correlatas. “O ideal para nós
é o regime de 14 por 21,
como acontece a bordo das
plataformas”.
Intitulando-se “ﬁel defensora” da
participação feminina na Marinha
Mercante – “somos todas vitoriosas
e batalhadoras” –, Valdenora destaca
que a presença da mulher a bordo
torna o convívio social menos pesado
e estereotipado.
Sua mensagem às companheiras
que ingressam na proﬁssão resume
a atitude adotada por quem superou
inúmeros desaﬁos: “sejam proﬁssionais acima de tudo e respeitem seus
princípios. Somente vocês podem
dizer onde é seu lugar – ninguém
mais”, conclui.

Oficiais da turma de 1979
do Ciaba voltam a se encontrar
e já planejam próxima reunião
O primeiro final de semana de maio foi especial
para um grupo de oficiais mercantes. Os formandos da
turma de 1979 do Centro de Instrução Almirante Braz
de Aguiar (Ciaba) voltaram a se ver depois do emocionante encontro que marcou o trigésimo aniversário de
formatura, que aconteceu em dezembro de 2009. Desta
vez, os oficiais e suas famílias se reuniram num elegante
hotel na capital paraibana para rever amigos e continuar
o resgate por mais histórias do passado.
A convivência e a amizade parecem ter ficado mais
forte na turma de 1979 do Ciaba. É natural que, depois da
formatura, cada um siga um destino na vida. A agitação
do dia a dia e os compromissos profissionais, infelizmente, são obstáculos que dificultam a continuidade
da amizade. Mas nesta turma é diferente: a agradável
euforia entre os oficiais era contagiante.

O SINDMAR parabeniza a iniciativa destes oficiais
mercantes em manter a amizade e o convívio entre
suas famílias. Os oficiais que participaram deste (já inesquecível) encontro foram Antonio Carlos Pires Monteiro,
Benedito Siqueira Andrade, Demóstenes Soares, Eliel
Lameira de Oliveira, Luiz Alberto Bezerra Pequeno, Luiz
Bezerra, Manoel Paulo Pires Coelho, Paulo Alcântara do
Nascimento, Paulo Roberto Lopes, Paulo Sérgio Marques
Monteiro, Plínio José Jardim, Richemond Jorge Simão,
Roberto da Cruz Raposo, Waldemar Borba e Waldiney
dos Santos Souza.
O sucesso deste encontro ficou evidente na despedida, quando todos acertaram uma nova reunião com
colegas e seus familiares. O Rio de Janeiro foi a cidade
escolhida para abraçar o próximo encontro dos oficiais
da turma de 1979 do Ciaba.

Certificado STCW
Para sua comodidade, procure o Setor Educacional do SINDMAR
a fim de revalidar o seu certificado STCW. O seu Sindicato realiza
todos os trâmites do processo para você.
Compareça até três meses antes do final do prazo
de validade do documento e evite aborrecimentos
no momento de seu embarque
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Conheça o site
do seu Sindicato

www.sindmar.org.br
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CPNA retoma
agenda de trabalho
para aperfeiçoar NR-30
Os membros da Comissão Per
manente Nacional Aquaviária (CNPA)
reuniram-se na sede de Porto Alegre
da Fundacentro, nos dias 3 e 4 de fevereiro, para dar continuidade aos estudos de aperfeiçoamento da Norma
Regulamentadora nº 30 (NR-30). Este
dispositivo legal trata da proteção à
saúde e segurança no trabalho dos
aquaviários brasileiros.
Composta pelos representantes dos
trabalhadores, governo e empresários,
a CPNA vem atuando na construção do
Anexo II da NR-30, que deverá regular
as jornadas de trabalho dos fluviários
nacionais, nas cinco bacias hidrográficas do país – Amazônia, Tietê-Paraná,
Paraná-Paraguai, Sul (Lagoa dos Patos,
Lagoa Mirim e Delta do Jacuí) e do Rio
São Francisco.
O processo de construção do Anexo
II está sob a responsabilidade do
Grupo de Atividades Fluviárias, com
participação e apoio logístico das entidades que integram a Comissão. Na
fase atual, o Grupo planeja o desenvolvimento de estudos regionais, do
tipo “viagem redonda”, considerando
os aspectos geográficos e as diversas
embarcações utilizadas na navegação
fluvial do país. Também serão observadas as jornadas de trabalho praticadas em cada uma das localidades.
Essas informações servirão de base
para a elaboração do novo Anexo,
que tem o objetivo de contemplar
as características específicas de cada
região fluviária brasileira.

A CPNA irá divulgar, em breve, o
cronograma de execução dos estudos. A implantação do projeto global
caberá à Fundacentro, entidade vinculada ao Ministério do Trabalho e
Emprego que desenvolve pesquisas
científicas e tecnológicas sobre bemestar, saúde e segurança dos trabalhadores nos diversos ambientes laborais.
A Fundacentro representa o Governo
na CPNA, juntamente com a Secretaria
de Relações de Trabalho e Emprego e
da Marinha do Brasil/DPC. Devido à
complexidade e amplitude das questões referentes à construção do Anexo
II da NR-30, outras instituições governamentais – como a Agência Nacional
de Transportes Aquaviários (Antaq)
e a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) – serão chamadas
para integrar a Comissão.
Os f luviários brasileiros são
representados pela Confederação
Nacional (CONTTMAF), Federação
Nacional (FNTTMFP) e pelo SINDMAR,
que zelam pela interpretação correta
das questões referentes aos trabalhadores e sua aplicabilidade legal.
Na reunião de Porto Alegre, as empresas de navegação foram representadas pelo Syndarma, Transpetro
e Fenavega.
As próximas reuniões da CPNA
estão agendadas para os dias 19
e 20 de maio, em Manaus (AM);
18 e 19 de agosto, em Presidente
Epitácio (SP) e 6 e 7 de outubro, em
Corumbá (MT).

Livros
Seja um vendedor faixa preta
José Vieira
Editora Ediouro, 2009
Oficial mercante que começou a trabalhar aos 12 anos como vendedor, José Vieira
recorreu aos princípios fundamentais das Artes Marciais para desenvolver um método
próprio de treinamento em Vendas, que intitulou de “Vendedor Faixa Preta”. Através
dele, o autor ensina os aspirantes a vendedores a utilizarem a essência das artes de
guerra na arte de fazer (e manter) negócios.
O caminho de aprendizado percorrido no Karate, até se tornar faixa preta/3° Dan,
foi a fonte de inspiração do autor para desenvolver seu método. José Vieira aponta a
semelhança entre a disciplina, a coragem e a técnica exigidas, tanto do praticante das
artes marciais, quanto do vendedor profissional de sucesso.
Segundo ele, o fundamento básico para ambos é: “treinar... treinar... treinar...” – um treinamento que, neste método,
percorre sete preceitos do Karate que devem ser aplicados no cotidiano, como técnicas de vendas e de bem viver.
São eles: Ki (Apresentação Pessoal); Kodo-Kan (Apresentação da Empresa); Katá (Marketing); Kimê (Apresentação do
Produto); Dojê (Estudo das Técnicas); Ippon (Fechando a Venda) e Zan-Shin (Mantendo a Venda fechada).

Leitura para todas as idades
O SINDMAR tem uma biblioteca com mais
de 500 títulos de livros – sendo mais
de 400 técnicos – à disposição
de todos os associados.
A biblioteca do SINDMAR é administrada
pelo Departamento dos Aposentados.
O associado poderá pegar por empréstimo
qualquer um dos livros, de segunda
a sexta-feira, após as 14h.
Confira os títulos no
Departamento dos Aposentados
e não esqueça: mantenha seu cadastro
atualizado!
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Jorge Luiz Thompson
Capitão de Longo Curso

Fantasma da pirataria assombra mares
Em muitos fóruns internacionais,
não é raro escutarmos palestras e
debates sobre a pirataria. Nos últimos
anos, essa ação tem se intensificado
no Oceano Índico. A área de perigo,
que antes era de algumas milhas da
costa da Somália, hoje se estende até a
Índia, Bangladesh, inclusive a Indonésia
e Filipinas. Numa espécie de volta ao
passado, a região das ilhas do Índico
volta a oferecer perigo às tripulações e
embarcações.
Lembro que, em 1978, nós já
éramos avisados do perigo de ataques
piratas na área da Indonésia. A Somália
começou a sofrer este tipo de ataques
de uns quatro anos para cá.
Há poucos meses, fui designado
pela empresa em que trabalho para
levar o Norsul Sobral para Bangladesh.
Zarpamos de Santos carregados de
açúcar no dia 21 de abril. Já avisados,
navegamos a Leste de Madagáscar, na
clara intenção de evitar incidentes com
piratas somalis. Navegar naquela área
provoca o surgimento de uma tensão
em todos os tripulantes, que só quem
já passou por ali sabe o que digo.
Naqueles dias, fazíamos ronda no
navio – não para evitar possíveis ataques
piratas, mas para, caso isso acontecesse,
termos uma forma de avisar a tempo e
outros tripulantes se protegerem. Mas,
na verdade, não tínhamos muito o que
fazer. Porém, minha preocupação ia
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além disso. Como o navio era tripulado também por mulheres, queríamos
protegê-las dos marginais.
Antes de chegar a Bangladesh,
percebi que havia um navio parado
em alto mar. Imediatamente, entrei
em contato com o help line, que é
um sistema de comunicação que
funciona naquela região para ajudar
embarcações na denúncia de embarcações suspeitas. Pouco tempo depois
que solicitei ajuda pelo sistema, fui
informado que o navio em questão
estava parado porque apresentava
problemas no motor de combustão.
Uma situação destas, com um navio
com problema nas máquinas, que
pode vir a acontecer com qualquer
embarcação, desperta um enorme
sentimento de apreensão a bordo, já
que todos pensam, inclusive, o pior.
Já na Baía de Bengal, o clima a bordo
ficou tenso a partir do momento em que
fundeamos. Conhecedor de histórias
acontecidas em nossas águas – tenho
nas costas alguns pares de anos de vida
no mar, já que sou da turma de 1973
do Ciaga –, principalmente em portos do
Sudeste, onde há ladrões que invadem
embarcações para furtar o que há no
interior de contêineres, reconheço que
minha imaginação arrebatava qualquer
senso de realidade. Nem mesmo meus
58 anos foram capazes de me deixar
tranquilo naquela viagem.

No dia seguinte, atracamos para
descarregar. Naquelas horas em que
o açúcar era retirado, passamos pelo
momento mais tenso. Na beira do
cais, fui testemunha de uma tentativa
de invasão à embarcação.
Do passadiço, escutei uma intensa
gritaria. Vi seguranças do porto brigando com pessoas. Posteriormente,
fui informado que seriam piratas
que teriam tentado subir a bordo do
Norsul Sobral.
A confusão não levou mais do
que uma dúzia de minutos. Logo, a
tranquilidade voltou a reinar para que
a operação de descarga continuasse a
ser executada. Em suma, nada aconteceu com a tripulação, tampouco com
a carga. Depois da descarga, o navio
ficou livre para poder ser entregue
ao novo comprador da embarcação.
Mas a tensão vivida nos dias de navegação é enorme e extremamente
desgastante.
A pirataria não existe em nossas
águas. O que há, na verdade, são furtos
e roubos, já que aqui os marginais não
tomam o comando do navio e exigem
pagamento de resgate. Os governos
de todo o mundo, juntamente com as
instituições internacionais ligadas ao
setor marítimo, deveriam se debruçar
ainda mais para impedir o avanço das
ações piratas, principalmente naquela
região do Índico.
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Expansão
do SINDMAR:
uma conquista
de todos
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