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Marítimos votaram pelo legítimo direito de greve, defendendo a
manutenção de seus postos, benefícios e melhores condições
de trabalho, como a adoção do regime 1 x 1 de descanso
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EDITORIAL|

A construção do

FUTURO
Embora nem todos se
dêem conta desta platitude,
nenhuma empresa é obrigada
a Assinar um Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT). No nosso
setor, esses acordos só
existem como resultado da
força e da legitimidade que a
nossa Organização Sindical
construiu ao longo de sua
trajetória. Nenhum benefício,
reajuste ou direito, ainda que
previsto em Lei, nos é dado
espontaneamente, seja pelos
armadores ou mesmo pelo
governo - e não importa que
governo.
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A observação acima, oportuna e pertinente, foi extraída

do artigo “Como podemos melhorar coletivamente”, do Diretor de Relações Internacionais do SINDMAR Carlos Augusto
Müller - publicado neste número da UNIFICAR - exatamente porque sintetiza a ideia que motivou esta edição especial
de nossa revista. Estamos em meio a um movimento que vai
muito além de uma pauta de reivindicações, por mais relevante que esta pauta possa ser, e por mais complexa que estejam
sendo as negociações em torno dela.
O que está em jogo neste momento é a garantia da manutenção de postos de trabalho para os profissionais brasileiros.
E não apenas para os oficiais mercantes, como para todos os
marítimos, porque está claro que a demanda de trabalho para
a nossa categoria está intrinsecamente associada à existência de tripulações brasileiras, em navios brasileiros. Trata-se
então de construir um futuro. Eis o desafio que enfrentamos
neste momento.
Por esta razão, o pano de fundo de nosso movimento é
também o fortalecimento de nossas empresas, em especial da
Transpetro, nossa maior empregadora genuinamente brasileira. Mas este fortalecimento deve vir, por óbvio, acompanhado
da preservação dos direitos trabalhistas, de todos os mecanismos de proteção ao trabalho que a Constituição Federal e a
Legislação estabelecem.
Mas do que isso: o fortalecimento de empresas brasileiras
- assim como a sua criação e o seu desenvolvimento - deve
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contemplar avanços nos benefícios dado ao trabalhador, porque, em última análise, é o indivíduo a razão de ser de uma
empresa bem como de qualquer organização; é ele o fim, não
o meio. Então, só podemos conceber a ideia de uma empresa
forte se a sua razão de ser - ou seja, o homem e a mulher que
a operam, que colocam a sua engrenagem em marcha - está
igualmente fortalecida. Nossas conquistas são o resultado do
esforço empreendido pelo nosso Sindicato, tendo em vista
este princípio.
O fortalecimento de uma organização sindical depende
da conscientização da categoria a qual ela serve, e da solidariedade em prol dos objetivos comuns. Isso se aplica a qualquer sindicato, e ainda mais a uma entidade que tem, por sua
própria natureza, um número mais reduzido de profissionais
se comparado a outros segmentos da economia que empregam em larga escala. Nossa importância estratégica, contudo,
é indiscutível - e está aí o Pré-Sal como prova. De qualquer
forma, se não houver consciência da luta que empreendemos,
não haverá sequer a possibilidade de construção do futuro.
Esta edição especial da UNIFICAR reflete esta compreensão em cada um de seus textos. Em contundente entrevista, o presidente do SINDMAR Severino Almeida externa a
sua preocupação com os equívocos da atual administração
da Transpetro, advertindo que, se nada for feito, a empresa
“estará condenada à extinção”. Na reportagem principal do
número, há um extenso relato das pressões que as tripula-

ções sofreram antes e durante a greve, deflagrada em 14 de
maio passado. Confirmando o diagnóstico do presidente
do SINDMAR, esta reportagem revela que, ao arrepio da
Lei, a Transpetro reagiu ao movimento com ameaças, punições e desembarques.
Na sequência, temos matéria discorrendo sobre a postura adotada pelo Ministério Público do Trabalho face
aos abusos, determinando que a empresa se abstivesse de
ameaçar tripulantes. O mesmo texto informa sobre a situação do movimento, relatando as dificuldades para se
firmar um Acordo Coletivo de Trabalho tendo em vista o
encaminhamento, pela empresa, de minutas que não correspondiam ao que havia sido negociado e exigido pelas
lideranças sindicais.
O número apresenta ainda matéria que faz um raio-X da
Transpetro, apontando os seus desafios e riscos; artigo
de Marcelo Zero, da AEPET, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, que é um insofismável “Não à saída da Petrobras do Pré-Sal”; e artigo de Edson Areias,
Consultor Jurídico do CONTTMAF, “Um certo Almirante Waldemar”, que é, a rigor, uma ode à unidade sindical e um chamamento ao senso de responsabilidade
da categoria. Isso tudo além do já mencionado artigo de
Carlos Augusto Müller.
Boa e proveitosa leitura!
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“

Entrevista Severino Almeida, Presidente do SINDMAR

Com esta
administração, a
Transpetro estará
condenada à
extinção
A Transpetro está condenada à extinção,
caso a sua Direção continue a seguir
os passos atuais, alerta o presidente do
SINDMAR, Severino Almeida Filho, ao
fazer um balanço do movimento grevista
dos marítimos da empresa. Segundo
ele, a atual administração - quase toda
ela a mesma da era Sergio Machado,
cujas más ações hoje são públicas tem-se revelado totalmente incapaz
de enxergar os verdadeiros desafios
que a empresa enfrenta e de
entender a sua importância
estratégica para o
Sistema Petrobrás e
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”

para o país. Severino Almeida vai
mais além e afirma que, durante a
paralisação deflagrada em junho, a
Direção da Transpetro lançou mão de
procedimentos e táticas inadmissíveis
para tentar coibir um movimento
trabalhista legítimo e ordeiro. “A
Transpetro simplesmente atentou contra
o direito de greve. Está claro que, para
disfarçar a sua incompetência, a sua
falta de visão estratégica, a Direção da
empresa precisa reduzir os músculos
do movimento sindical. Isto
é sintomático”, diagnostica
Severino Almeida.
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O presidente do SINDMAR relembra com

Para
Severino
Almeida, a
Transpetro
simplesmente
atentou
contra o
direito
de greve

pesar os “tristes” episódios registrados durante o movimento - alguns relatados aqui neste edição especial da
UNIFICAR - em que a Transpetro tentou transformar
os comandantes e oficiais mercantes de sua frota em
“capatazes e feitores”, pressionando-os a agir de forma
indigna, incompatível com os direitos trabalhistas da categoria a qual pertencem, direitos esses garantidos pela
Constituição Federal. “Com uma violência até então
nunca vista no sistema Petrobras conduziu muitos a agirem como instrumentos de transmissão dos interesses
da atual administração, levando-os a desempenharem
papeis tão ridículos quanto prejudiciais aos seus próprios futuros”, lamenta Severino Almeida.
Suspensa a paralisação em decorrência da reunião de
conciliação no Tribunal Superior do Trabalho (TST) em
17 de maio - três dias após o seu início, diante da possibilidade de um Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) -, agora
com o dissídio coletivo instaurado, a pedido da própria
Transpetro, que, aparentemente, não se viu capaz de encaminhar de forma minimamente competente os pontos
que já haviam sido previamente debatidos na audiência
no Tribunal, o SINDMAR aguarda o seu julgamento,
ciente de que cumpriu e cumpre o seu papel com responsabilidade e dentro da mais estrita legalidade.
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M audiência no TST, representantes da Transpetro chegaram
a reconhecer que houve abusos contra os grevistas, mas
tentaram se desculpar afirmando que as orientações da
empresa foram interpretadas de forma equivocada. Está claro
que o intuito foi o de desmobilizar a categoria, esvaziar a greve.

Na opinião de Severino Almeida, no entanto, os marítimos
precisam se manter atentos e não baixar a guarda - porque este
é o intuito da Direção da empresa, a desmobilização. A greve,
alerta ele, pode ser retomada a qualquer momento, enquanto não tivermos o ACT assinado. O presidente do SINDMAR
ressaltou que a única garantia de que haverá julgamento do
dissídio é justamente a possibilidade de nova greve. Há questões críticas em jogo. A propósito, Severino Almeida critica
duramente as mudanças de rumo ocorridas ainda na administração do ex-presidente Sergio Machado, lembrando que
o SINDMAR chegou a denunciar a empresa no Tribunal de
Contas da União (TCU).
“Como usual não existe aqui um sindicato contra a empresa,
mas um sindicato contra uma administração incompetente”, frisou. Acrescentou que as gerências mais importantes da Transpetro foram ocupadas estrategicamente por oficiais, que deveriam
se articular para defendê-la e não para defender a si mesmos e a
administração de plantão.“Mas muitos se calam para manterem-se em seus cargos e, na busca de agradar à atual administração,
jogam os navios contra o Sindicato de forma direta, intencional
e mentirosa.” Severino explicou por que quatro dos itens da pauta de reivindicações dos maritimos impediram a celebração do
ACT. “Se abrirmos mão dessas cláusulas, nossos representados
terão sérios prejuízos e riscos no presente e futuro. É dever do
sindicato tudo fazer para que todos entendam a necessidade de
se levar a empresa a evoluir em seu posicionamento.” Confira
aqui a conversa que teve com a UNIFICAR:

Revista UNIFICAR – Como classifica o estágio atual das negociação entre a Transpetro e os marítimos, depois de suspensa a greve?
Severino Almeida – Não há negociação alguma desde o
início de maio. Nem perspectiva de haver. A ministra Katia
Magalhães Arruda, do TST, fez publicar suas decisões tanto
quanto a nossa contestação em relação ao comportamento da
empresa durante a greve, quanto do pedido da Transpetro pela
abusividade da greve. A decisão dela surpreendeu. Não nos
prejudicou, verdadeiramente, mas ela chegou a usar argumentos que nos preocuparam. Por exemplo, que não faria sentido
determinar algum tipo de punição à Transpetro em relação ao
que afirmamos sobre os abusos cometidos pela empresa, tendo em vista que a greve foi suspensa. Na audiência com ela, a
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empresa chegou a admitir que cometeu excessos, mas chegou
a dizer que o seu pessoal interpretou as orientações dadas de
forma equivocada. Foi o que a empresa disse na audiência. No
momento desta entrevista aguardamos o fim do recesso do Judiciário para acompanharmos as ações decorrentes do pedido
de dissídio coletivo impetrado pela Transpetro.
UNIFICAR - Qual era a expectativa do SINDMAR?
SA – Eu esperava, efetivamente, uma decisão punitiva. Primeiro, que o tribunal reconhecesse o excesso da empresa, segundo que penalizasse a empresa para inibi-la a repetir a experiência. O pleito que a empresa colocou, ou seja, a abusividade
da greve, a ministra também não apoiou, mandou arquivar.
Ficou tudo na estaca zero, tanto para a categoria quanto para a
Transpetro. Talvez na visão da Ministra sua decisão tenha implicado uma forte mensagem tanto para a Transpetro quanto
para seus marítimos para que assumíssemos nossas responsabilidades e mostrássemos competência para solucionar nossos
problemas.
UNIFICAR– E por que isto não ocorreu?
SA – Não ocorreu nem irá ocorrer sem conflito. Há muito
mais em jogo do que uma simples assinatura de ACT. Temos
uma empresa que formalmente está a venda, um pequeno
grupo de comandantes decididos a se mostrarem indispensáveis à atual administração para impor à bordo os interesses
da atual administração, uma presidência absolutamente descompromissada com o futuro da empresa e finalmente temos
o conluio de muitos que não estão enxergando o cenário em
que estão e buscam agradar a administração defendendo seus
interesses, sem perceberem o mal que estão fazendo a seus futuros, se chegarem a ter.
UNIFICAR– E o dissídio coletivo requerido pela Transpetro?
SA – Não tenho dúvidas de que foi um erro a nosso favor
que a Transpetro cometeu. Ou seja, a Transpetro nos liberou
para retornarmos a bordo e voltar com o movimento grevista,
se necessário. Agora precisamos fazer o pessoal entender que
eles precisam estar efetivamente prontos para uma suspensão
da suspensão da greve no caso do processo entrar no ritmo da
burocracia do Tribunal. São centenas de dissídios solicitados
aguardando julgamento. O que garante a celeridade do pro-
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O movimento foi
decidido dentro da
legalidade e com
responsabilidade

cesso é a greve instalada. De nossa parte voltaremos a ela. Será
mais difícil para a empresa repetir seu comportamento antissindical. Os excessos cometidos durante a nossa mobilização
foram da Transpetro. Agimos estritamente dentro da Lei.
UNIFICAR – E qual será o próximo passo dos marítimos?
SA – Agora precisamos ir a bordo e explicar ao pessoal
exatamente tudo isso. Precisamos explicar que normalmente é feita uma audiência de conciliação. Seria a segunda. Mas
até nisso nós tivemos sorte, porque o processo está sujeito ao
critério de juízo prevento, ou seja, da competência do juízo.
Isso provavelmente vai terminar de novo na mão da ministra Kátia Magalhães. Ela é seguramente uma das melhores do
Tribunal. Já tivemos a segunda reunião de conciliação, com o
privilégio de sua convocação ter sido realizada pelo próprio
Presidente do TST, Ministro Ives Gandra, que com extrema
boa vontade conduziu as partes para a conciliação, em que
chegamos a concordar com proposta alternativa. Infelizmente, a Transpetro mostrou toda a sua radicalização se negando
a avançar para o entendimento. Mas nosso pessoal precisa es-

tar acompanhando todo este processo, entendendo o que está
acontecendo, ter ciência dos excessos cometidos pela Transpetro. Precisamos dar transparência a tudo que aconteceu,
para que não volte a ocorrer no futuro, para que esta Direção
da empresa não pense que pode passar por cima dos direitos
trabalhistas, do legítimo direito de greve.
UNIFICAR – Os marítimos vão entender isto?
SA – Os marítimos entenderão sim. Não são estúpidos! Independentemente de suas funções a bordo. A ficha demora a
cair pois a pressão e a contra informação vindas da administração são um complicador. Mas, você precisa compreender
que a administração está fazendo a parte dela na defesa de seus
próprios interesses. Dificilmente você encontraria alguém que
declare rendimentos de milhão e meio no ajuste do imposto de
renda anual, ou próximo a isto, que é o caso de presidente e
diretores, bem como, remunerações de gerentes executivos que
representam pelo menos duas vezes o que se recebe quando do
exercício do comando e chefia a bordo, venha abdicar do tipo
de vida que levam para defender princípios ou pelo menos se
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mostrarem verdadeiros no papel que deveriam exercer. Pelo
que pude observar em 31 anos de militância sindical, terminam por mandar as favas tudo que represente risco a manutenção do que hoje possuem. Compreendo isto. Não compreendo
é quem a bordo não analisa a situação como ela de fato é, ao
invés de aceitar automaticamente o que tentam lhe impingir.
UNIFICAR – Como assim?
SA – Por exemplo, em diversas ocasiões informamos de
forma clara, detalhada e repetitiva e contrariando a lógica alguns se colocavam com dúvidas e produziam questionamentos
que em nada ajudavam no processo de luta para que a administração da Transpetro cedesse diante do que se faz necessário
para seus marítimos. Houve momentos que alguns, após perceberem que foram enganados nestes momentos registraram
isto com alguma indignação, mesmo assim continuam com a
disposição de acreditar nas absurdas mentiras que as gerências
lhe fazem chegar. No momento temos o caso da retirada dos
aposentados e pensionistas do texto proposto pela Transpetro.
Uma simples leitura do que informamos deixa isto claro, como
água destilada, mas, há quem contrariando a lógica ainda encontra “dúvidas” ou mesmo a “certeza” de que a informação
que lhe chega da empresa é a correta. Enquanto não fizerem o
necessário exercício de identificar com clareza em suas mentes
quem de fato defende, como sempre defendeu, os interesses
dos trabalhadores marítimos na relação com o empregador,
continuarão com dúvidas. Respondida essa questão, saberão a
quem devem ouvir e o que fazer.
UNIFICAR – Por que isto? Não parece ser razoável.
SA – E não é mesmo. Penso muito nisto. Desconfio que há
um tanto de mentira sincera neste afã de concordar com tudo
que a administração lhes faz chegar, num processo preocupante mergulhado em caldo da subserviência. Isto, é bem verdade,
não começou agora. É coisa antiga. Já existia nos anos noventa
quando embarquei pela primeira vez para procurar pela chave do portaló, como se dizia insistente e jocosamente naquela
ocasião. O sistema só fez piorar com a gradual ida para a terra
de comandantes daquele tempo. A coisa ainda era bem razoável quando tínhamos comandantes como o Edson Calenzo na
Inspetoria Geral e ícones como o André Sabatié comandando
a bordo. Comandantes que conheci muito bem. O Calenzo
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Na sede da FNTTAA , marítimos
votam pelo indicativo de greve,
que teria início no dia 14 de maio

inclusive foi meu primeiro comandante, e ainda está vivaz e
participativo. O Sabatié eu tive o privilégio de conviver por
muitos anos. Comandantes admiráveis. Depois deste período
a cobrança pela subserviência passou a ser uma política implantada de forma descarada, e não contribuiu nem um pouco
para a qualidade de nossas tripulações. Eu entendo que é muito
difícil para alguém que sucumbiu a tal política e nela sobrevive
há vinte anos, mudar. É difícil, mas, não tenho isto como algo
impossível de ocorrer.
UNIFICAR – Por que o SINDMAR não assinou o ACT
2015/17?
SA – Vou colocar em ordem de importância porque nós
não assinamos. Primeiro: se nós assinarmos a eliminação de
inspetores de terminais, estaremos validando o comportamento da empresa e validando a terceirização de trabalhadores
marítimos numa área que consideramos absurdo terceirizar. E
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os argumentos que a empresa coloca no dissídio coletivo são
ridículos. Na realidade, o que está fazendo falta nessa discussão é o compromisso com a segurança. Esta função só deve ser
ocupada por profissionais experientes, qualificados. A Transpetro alega que as pessoas não se interessam por essa atividade
porque preferem o trabalho embarcado, que tem uma remuneração melhor. Não é o que acontece.

mos um sindicalismo sério, temos que ter limites. E nosso pessoal precisa compreender isso. E o que estamos oferecendo à
empresa? Não vamos encontrar uma solução negociada para
isso. Então vamos dar um prazo para se fazer um estudo até a
próxima data-base, 1º de novembro. Um estudo que garanta a
manutenção da inspeção. Nada de ficar trocando papelzinho.
Essa é a nossa proposta.

UNIFICAR – O que está por trás da eliminação desses postos?
SA – Não é que o SINDMAR não se preocupe com os 47
postos de trabalho dos inspetores. É claro que sim. Mas isso é
apenas parte da questão. O cerne da coisa é que se assinássemos o ACT como a Transpetro deseja, estaríamos dando nosso
aval a um escancarado processo de terceirização, porque esse
trabalho não vai deixar de existir. Haveria consequências gravíssimas no futuro. Porque se a gente assina isso nunca mais
teremos autoridade moral para falar em segurança. Se quere-

UNIFICAR – Acredita que a terceirização não pararia por aí?
SA – Claro que não pararia. Se a gente aceita isso, abre oportunidade e um precedente arriscado para, no futuro, a terceirização ser adotada em outras frentes de trabalho dos marítimos,
visando, como sempre, a suposta redução de custos. Amanhã,
será o enfermeiro, o taifeiro, o pessoal da limpeza, serviços gerais
e assim por diante. Isso já é prática nas plataformas, onde não
encontramos empregados da Petrobras nesses serviços. Agora, se
formos a bordo das plataformas estrangeiras estes profissionais
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“

Se assinássemos o ACT do jeito que a Transpetro desejava,
estaríamos dando o nosso aval para um escancarado processo
de terceirização. Haveria consequências gravíssimas para o
futuro. Se aceitássemos, nunca mais poderíamos falar de
segurança. Se queremos sindicalismo sério, temos que ter limites”.

são marítimos. Se a empresa tirar gente primeirizada da inspeção do terminal, porque não iria terceirizar outros?

14

abrangidos pelo Acordo. O texto assinado para o pessoal de
terra, refere-se literal e explicitamente a “empregados, aposentados, dependentes e pensionistas”. A empresa age de forma até
dissimulada, talvez esperando que isso passe em branco, despercebido por nós. São coisas absurdas que nos levam a reagir.
Eles dizem que foi um lapso o uso da frase “...exclusivamente os
empregados abrangidos por esse acordo”. Ao refazer a minuta
do acordo, no entanto, consta essa “omissão”. Não tem lapso.

UNIFICAR – O movimento foi suspenso no dia 17 de maio.
Como está a negociação do estudo para adoção do sistema
1 x 1 de repouso para os marítimos?
SA – Isto está na origem das razões do por que não assinamos o ACT. Explicando: quando sentamos para negociar
com a empresa, já estávamos diante de um quadro de extremado risco de emprego para nosso pessoal e de uma necessidade premente que era necessidade de cláusula de proteção
ao emprego, além de um regime de repouso que possibilitasse a equiparação ao sistema que o mercado já oferece, o 1
x 1 [um período embarcado por um período de descanso].
Porque seria inaceitável selar um acordo agora, por mais dois
anos, aceitando uma condição de repouso pior do que o mercado já pratica. Então dissemos o seguinte: tudo o mais a ser
negociado só faz sentido, se ultrapassarmos esses dois pontos
(segurança do emprego e descanso de 1x1). Sem esses dois
pontos não tem conversa. Não iremos negociar outros pontos
enquanto o principal não for negociado. Eu disse à ministra
Kátia Magalhães [do TST] que obtendo-se o consenso nestas
duas questões, acreditava que a empresa mostraria sensibilidade para avançar, e que havia condições para isso. Mas os
principais pontos não foram negociados. São mais de setenta
itens de nossa pauta de reivindicações sem atendimento e sem
sequer discussão. A Transpetro simplesmente achou que iria
passar a régua e assinar como bem gostaria. Não conseguiu.

UNIFICAR – O que este “lapso” pode significar, no sentido
macro, além de ferir um direito já adquirido pela categoria?
Enxugar a Transpetro para ser vendida, como já foi anunciado pelo diretor financeiro da Petrobras?
SA – Não tenho a menor dúvida de que procuraram, sorrateiramente, eliminar um sério empecilho para tornar a Transpetro mais atrativa para o mercado, que não aceita, não vê
com bons olhos, compromissos futuros que são imprevisíveis.
Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o passivo. A Transpetro tentou fazer de forma sorrateira conosco o que se fez de
forma violenta na Petrobras, com o Plano Petros 2. Sem dúvida, a Trasnpetro ficaria mais enxuta para uma possível venda
e eu tenho dito que um sindicalista que tenha um mínimo de
brio, não pode assinar um acordo deixando de fora quem não
pode se defender. Temos que nos manter lembrando que no
interior da Transpetro não é raro encontrar quem questione
o por que dos marítimos terem plano de saúde vitalício. Não
podemos ser inocentes. Se isso passar agora, isso não voltará
no futuro. É, e seria, uma grande ilusão.

UNIFICAR – Quais outras questões que o SINDMAR não
abre mão?
SA – É um problema que hoje nos impacta muito mais
do que no começo, por uma série de fatores. É justamente a
retirada dos benefícios previstos no ACT para aposentados,
dependentes e pensionistas, benefícios ligados à assistência
médica, educação etc, o que não é pouca coisa. Ao nos entregar a minuta de sua proposta, a Transpetro redigiu um texto
que fala sobre os benefícios de uma forma diferente, referindo-se exclusivamente aos empregados “da ativa”. Um omissão
imoral, sorrateira. No final da cláusula ela não deixa dúvidas.
O texto registra a palavra “exclusivamente” para se referir aos
benefícios para os empregados da ativa. Somente estes seriam

UNIFICAR – O senhor falou em itens com necessidade de correções indispensáveis. Poderia falar um pouco sobre eles?
SA – Outro exemplo é liberação pela empresa dos dirigentes
sindicais, com remuneração. Esse é um ponto de difícil compreensão para muitos, graças a insidiosa campanha da imprensa. Apesar
do esforço que fazem para que todos tenham no sindicalista uma
figura dispensável, desimportante e desinformada, o trabalho sindical é um trabalho difícil, imprescindível e pesado, e que dá uma
possibilidade como poucos outros de desenvolvimento pessoal. Um
trabalho muito rico em experiências. Quem trabalha em sindicato o
faz por gostar. Pelo menos deve. Quem não gosta costuma dar voos
curtos e baixos no sistema sindical. Mas independente dos compromissos que o sindicalista tenha com a categoria, ele também tem
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Severino Almeida explica a
Solange Musa, gerente de RH
da Transpetro, quais os pontos
inegociáveis da pauta

compromissos pessoais como qualquer trabalhador. E se a empresa
não liberar seus empregados para trabalhar como sindicalistas, mantendo a remuneração, quem vai pagar o salário deles, no final, são os
sindicalizados. A conta irá para eles, o que não é justo. O ponto é o seguinte: a Transpetro começou com marítimos que foram cedidos da
Petrobras. Nós começamos com a liberação de apenas um dirigente.
Depois de alguns anos já tínhamos três dirigentes com remuneração integral e mais um sem remuneração. Só que hoje a Transpetro
tem 2,4 mil marítimos em seu quadro e, o que é pior, na Petrobras
não existe concurso para marítimos desde 1993. Dirigente sindical
com vínculo empregatício com esta estatal está em extinção, assim
como seu quadro de empregados marítimos. Em outras palavras, se
a Transpetro não entender isto ameaçará a participação dos mais
jovens na estrutura sindical. Estes mais jovens hoje serão os experimentados dirigentes de amanhã.
UNIFICAR – Mais algum ponto impede a assinatura do ACT.
SA – Há mais um que a esta altura entendo que não deveria
ter a resistência da Transpetro, que é o compromisso da manutenção da tabela única de benefícios independentemente do índice inflacionário cumulativo nas datas-bases do pessoal de mar
e de terra serem diferentes. A atualização destes benefícios se dá
normalmente na data base do pessoal de terra que é primeiro de
setembro. O nosso se dá dois meses depois. Este ano esta corre-

ção ficou 0,4% a menos para nós por que tivemos uma inflação
ascendente. Aceitamos ter este pequeno prejuízo, mas, é necessário que o critério permaneça, para que tenhamos possibilidade
de compensação em caso de inflação descendente. A Petrobras
compreendeu nossa preocupação e acordamos com um texto satisfatório. Não é nenhuma maravilha, mas, é satisfatório. A Transpetro continua nos oferecendo “relembranças” de prática passada. Isto não nos interessa. Daqui para frente é o que nos interessa.
Não creio que ela faça um cavalo de batalha em algo tão simples,
ainda mais depois que assinamos com a Petrobras.
UNIFICAR – Vamos retornar a uma questão que mobiliza: a
adoção do sistema 1 x 1 será imediata, pós estudo?
SA – De jeito nenhum. Absolutamente. Eu percebo que
muita gente está equivocada em relação ao sistema de 1x 1 e
sua entrada em vigor. O pessoal acha que assinado o Acordo
vai ter 1 x1 de imediato, ou ter um grupo de estudos que logo,
logo implantará o sistema. Isso não é automático. A empresa
pode defender nesse estudo posições inaceitáveis. E o estudo vai
terminar como? A concretização do regime 1 x 1 dependerá de
como vamos sair deste ACT.
UNIFICAR - Que balanço o SINDMAR faz da gestão da Transpetro nos últimos anos?
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“

Excluir aposentados e pensionistas de benefícios é uma
omissão imoral, sorrateira. A empresa age de forma até
dissimulada, talvez esperando que isso passe em branco,
despercebido por nós. São coisas absurdas que nos levam a
reagir. Querem eliminar um empecilho à venda da empresa”.

SA – A atual administração da Transpetro para
esconder sua inoperância e descompromisso com o
futuro, características essas que não foram uma constante da gestão do ex-presidente Sergio Machado, entende que precisa reduzir a musculatura do Sindicato.
O movimento sindical marítimo é hoje a única organização que claramente segue denunciando que o rei
está nu. Não há projetos de longo prazo e o PROMEF
está morto, recebendo os últimos estertores representados pelos poucos navios já aprovados no passado.
Pequena parte deles, é verdade. Ademais, reconhecido
pelo próprio ex-senador, sua gestão corrompeu. Ele
saiu de cena, pelo menos publicamente. Os demais
não. No máximo houve troca de cadeiras. Comissões indevidas foram cobradas. Segundo ele mesmo,
3% dos contratos de serviços e 1,5% dos contratos de
construção de navios. Dinheiro que pagaria com sobra a implantação do 1x1. Do ponto de vista prático
é só encerrar com tal prática que implantamos o 1x1,
sem contribuir para o vermelho. E por que a empresa
é incompetente? Porque a Transpetro está morrendo,
literalmente, e sem reagir. Nem mesmo expõe publicamente a entrega dos poucos navios que recebe. São
cerimônias com participação de funcionários do estaleiro e da própria empresa, ouvindo a ladainha da presidência. Ladainha com exagerada atenção aos sindicatos marítimos. Nos orgulharia receber esta atenção
se acompanhada de projetos realizáveis, mas determinados membros da atual administração da Transpetro
nem mesmo conseguem esconder o seu desejo de tripular os navios da empresa com guarnições de outras
nacionalidades que não tenham condições de contestar os atos da administração. Do jeito que a Transpetro
está não serão cinco ou dez navios novos que atenderão às nossas necessidades. A Transpetro está em extinção e sua condenação foi assinada no dia em que o
Promef (Programa de Renovação e Modernização da
Frota) foi suspenso pelo Conselho da Petrobras. Com
sua inoperância e incompetência, a atual administração da Transpetro só está aproveitando o seu último
baile da Ilha Fiscal, com algum entusiasmo de quem
faz da subserviência uma profissão de fé.
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São
os
principais pontos
da pauta de
reivindicações dos
marítimos dos
quais o SINDMAR
não abrirá mão
A MANUTENÇÃO DOS
INSPETORES NÁUTICOS
MARÍTIMOS NO GIAONT*
A MANUTENÇÃO DOS
BENEFÍCIOS DA AMS
PARA OS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E SEUS
DEPENDENTES
Os marítimos que cruzaram
os braços sabem que estão
lutando pelo futuro da
navegação brasileira

A LIBERAÇÃO DOS
DIRIGENTES SINDICAIS
COM REMUNERAÇÃO PELA
TRANSPETRO
A CLARA DEFINIÇÃO DO
PROCEDIMENTO PARA
REAJUSTE DAS TABELAS DE
BENEFÍCIOS
* Grupo de Inspeção e Acompanhamento Operacionais
de Navios e Terminais
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Abusiva
não é a
greve,
mas a
postura da
Transpetro
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO
TRABALHO
DETERMINA À
EMPRESA QUE
SE ABSTENHA
DE AMEAÇAR
TRIPULANTES
18
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A crônica da paralisação
deste ano na Transpetro,
deflagrada em 14 de maio,
certamente entrará para
os anais do movimento
sindical brasileiro como
um dos capítulos mais
lamentáveis de sua
história. Mas isso ocorrerá
não devido a possíveis

Nos principais terminais,
os navios da frota
foram visitados por
representantes sindicais,
apesar da oposição da
Direção da Transpetro

revezes sofridos pelos
marítimos na mesa de
negociações e no âmbito
da Justiça do Trabalho.
Não, ao contrário,
neste aspecto, só há o
que comemorar, pois,
embora o movimento
ainda esteja em curso aguardando o julgamento

do dissídio coletivo -, a
categoria já saiu vitoriosa
na medida em que as suas
lideranças não cederam às
pressões, mantiveram-se
firmes e demonstraram
determinação na defesa
de questões inegociáveis,
fundamentais para o futuro
dos trabalhadores.
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O

S abusos cometidos pela Transpetro contra os grevistas
levaram o Ministério Público do Trabalho a agir.
O direito de greve é uma conquista inalienável num Estado
que se pretende democrático e progressista.

O movimento deste ano ficará, então, para sempre

na memória dos trabalhadores brasileiros como um registro
negativo na trajetória sindical por conta da conduta abusiva
e contrária aos direitos de greve - inalienáveis num Estado
que se pretende democrático e progressista - assumida pela
direção da Transpetro.
Os abusos levaram o Ministério Público do Trabalho, por
meio de suas Delegacias no Rio de Janeiro (1a Região) e em
Pernambuco (6a Região), a emitir Notificações Recomendatórias determinando expressamente que a empresa se abstivesse
de ameaçar os tripulantes com desembarque, recolhimento
aos camarotes e outras medidas punitivas injustificáveis. Essas
ameaças foram feitas antes mesmo do início da paralisação, por
meio de orientações dadas aos comandantes dos navios. (Ver
reportagem com relatos a partir da página 24 e reprodução das
Notificações do MPT ao lado)
A Notificação Recomendatória número 165137/2016, da
a
1 Região do Ministério Público do Trabalho, datada de 13
de maio e assinada pelo procurador Carlos Augusto Sampaio
Solar, determina que: “a Petrobras Transpetro S/A - Transpetro se abstenha de adotar quaisquer medidas que atentem
contra o exercício do direito de greve de seus empregados,
em especial daqueles direitos expressamente previstos no art.
6o da Lei 7.783/1989”. A Notificação adverte que a desobediência ensejará medidas punitivas.
No mesmo diapasão, a Notificação Recomendatória número 50837/2016, expedida, também em 13 de maio, pelo procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco,
José Laizio Pinto Junior, determina que a Transpetro “se abstenha 1) de instruir os seus comandantes a impedir o livre acesso
de dirigentes sindicais marítimos à área portuária e aos navios
atracados e fundeados, observados os requisitos de cadastramento e identificação do porto; 2) de embarcar ou desembarcar
tripulantes por motivo de greve exercida nos termos e nos limites da Lei; 3) de ordenar detenção de pessoa em camarote ou
alojamento pelo simples fato de adesão ao movimento grevista.
Não satisfeita, e ciente de que a greve - decidida, vale dizer,
em observância aos mais estritos preceitos legais - colocaria à
mostra o descaso da atual gestão com o futuro da própria empresa (e não apenas com os marítimos), a Direção da Transpetro
também lançou mão - além das ameaças - de outros procedi-
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Odilon Braga enviou
ofício à Transpetro
estranhando certas
“omissões” na
minuta do ACT, e
apontando os erros
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mentos e artimanhas que afrontam os direitos dos trabalhadores, além de serem desrespeitosos com a própria Justiça.
O presidente do SINDMAR, em entrevista nas primeiras páginas desta Edição Especial da UNIFICAR, fez o seu diagnóstico
certeiro: “Para compensar a sua incompetência, tentam reduzir a
musculatura do movimento sindical. Não conseguirão. O que se
pretende é solapar direitos para tornar a Transpetro financeiramente atrativa para possíveis compradores”, afirmou, em alusão
ao plano de desinvestimento da Petrobras que, contrariando o

bom senso, contempla a venda de um ativo lucrativo do Grupo
(a Transpetro) e que é fundamental para o seu posicionamento
estratégico.
Foi assim, imbuída deste espírito subalterno, que a empresa elaborou e encaminhou textos de minuta do pretendido Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) que desconsiderava
direitos adquiridos e não correspondia ao que havia sido
acordado em reuniões entre as partes. Cabe dizer que, na
defesa da categoria, o SINDMAR, a Confederação Nacio-
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EM OFÍCIO ENVIADO À TRANSPETRO,
SECRETÁRIO-GERAL DA CONTTMAF
E DO SINDMAR AFIRMA:

“Para não ficarmos desdizendo bobagens,
vamos explicar os detalhes, que os
senhores bem conhecem, mas que é
recomendável que fique registrado (...)”.
nal dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, nos Portos e na Pesca (CONTTMAF) e a Federação
Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e
Afins (FNTTAA) não abrem mão de quatro pontos: 1. A manutenção do quadro de Inspetores Náuticos próprios, sem
tercerização; 2. A manutenção de Assistência Médica Seletiva para os aposentados e pensionistas (ponto omitido pela
empresa na minuta de ACT encaminhada); 3. A liberação de
dirigentes sindicais com remuneração; e 4. Carta da Empresa
reconhecendo a sistemática a ser aplicada futuramente nas
tabelas de benefícios.
Lembremos que a pauta negociada anteriormente no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em reunião de conciliação
no dia 17 de maio, definiu pontos fundamentais como a garantia de emprego em caso de excedente de pessoal, compromisso de realização de estudo com a participação do Sindicato
para implementação do regime de embarque 1x1 e o prazo de
vigência do acordo coletivo de trabalho. Outros pontos, contudo, ficaram ainda pendentes para serem negociados entre
empresa e Sindicatos no prazo de 15 dias, mas nem mesmo
a minuta com texto adequado foi apresentada pela empresa a
tempo de ser apreciada pela categoria, haja vista que a Transpetro esmerou-se em trazer minutas repletas de erros que
parecem propositais para alcançar os seus objetivos, além de
desacordos em relação ao ACT anterior.
O texto de minuta de ACT encaminhado pela Transpetro
simplesmente escamoteava muitos desses quatro pontos centrais
(bem como de outros), muito embora eles viessem sendo explicitados pelas lideranças sindicais ao longo das negociações. Em
ofício enviado à Direção da empresa em 1o de junho, o secretário
geral da CONTTMAF e secretário-geral do SINDMAR, Odilon
dos Santos Braga, desmascara a minuta apresentada pela Transpetro (ver reprodução acima).
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“Recebemos o ofício em referência na data de ontem confirmando recebimento de nossa resposta ao anterior e insistindo
em abordagens que não expressam a verdade. Para não ficarmos
simplesmente dedicando esforços em desdizer tais abordagens,
vamos explicitar os detalhes, que os senhores bem conhecem,
mas que, diante da insistência da empresa, é recomendável que
fique registrado, não apenas como informação ao Tribunal Superior do Trabalho, mas também como informação aos nossos
representantes e representados”.
Depois de fazer referência a uma redação que omitia itens básicos já discutidos, detalhando o que fora acordado, Odilon Braga
acrescenta: “Francamente, produzir-se reunião para nos oferecer
tais correções óbvias [referindo-se a correções de caráter apenas
superficial feitas pela Transpetro, ignorando pontos importantes],
é no mínimo perda de tempo. Sequer as redações das Cláusulas
12a, que se refere à AMS (plano de saúde), 43a, sobre Auxílio
Creche, e 44a, sobre Auxílio Ensino, unilateralmente modificadas
pela companhia, receberam atenção em decorrência de nossas
preocupações”. O ofício do secretário-geral da CONTTMAF e
do SINDMAR segue apontando outros equívocos do documento que, sintomaticamente, deixaram de fora pontos cruciais do
pretendido Acordo Coletivo de Trabalho.
A Direção da empresa também interpôs ação de Tutela
Cautelar Antecedente, pedindo a abusividade e a ilegalidade
do movimento. Em julgamento realizado em 24 de junho, o
pedido foi indeferido pela ministra Kátia Magalhães Arruda,
do TST, que extinguiu a ação por não haver mais “interesse
processual”, haja vista a paralisação ter sido suspensa na Audiência realizada no dia 17 de maio no Tribunal. Com o dissídio
coletivo instaurado, a pedido da própria Transpetro (motivada, talvez, pela inapetência de sua Direção para o diálogo
construtivo), cabe agora à categoria, manter-se coesa e mobilizada em torno de seus interesses.
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MPT 1a Região:
“Que a Transpetro se
abstenha de adotar
quaisquer medidas
que atentem contra o
exercício do
direito de greve”.

Em essência, a pauta de reivindicações dos marítimos
da Transpetro é bem clara, conforme os quatro pontos
principais referidos acima. Mas o movimento vai além
desses pontos centrais, na medida em que se destina tam-

bém a garantir a sobrevivência da empresa, prevenindo
um desmonte especulativo, destinado a levá-la à venda. O
que está em jogo, no final das contas, é o futuro do mercado de trabalho na Marinha Mercante Brasileira.
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A
VIOL
CONTRA

O
DIREITO
DO
TRABALHADOR
TRANSPETRO REAGE
A MOVIMENTO COM
AMEAÇAS DE PRISÃO E
DE DESEMBARQUES
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LÊNCIA
A prisão de grevistas nos camarotes e o
desembarque compulsório nos portos mais
próximos, antecipando o fim do período
programado de embarque, e a proibição de que
sindicalistas subissem a bordo foram algumas
das instruções enviadas pela diretoria da
Transpetro aos comandantes de navios da frota
da empresa, a fim de tentar coibir, de forma
ilegal, a paralisação da categoria.
A desproporcionalidade das medidas, algumas
de caráter inclusive violento, contrariando
a legalidade do direito de greve, levou o
SINDMAR a oficiar à superintendência da
Polícia Federal de Pernambuco a apuração das
responsabilidades cível e criminal da empresa.

Ao considerar que a Transpetro estimulou e
até mesmo pressionou comandantes e oficiais
a adotar atitudes antissindicais, promovendo
a intolerância entre os superiores a bordo - o
que poderia resultar em graves consequências
para a unidade da tripulação e, assim, para
a segurança da navegação -, o SINDMAR
encaminhou denúncia ao Ministério Público
do Trabalho (MPT), relatando o cerceamento
que a empresa impôs ao movimento. Em
resposta, o MPT expediu Notificações
Recomendatórias, determinando à
Transpetro o respeito ao direito de greve
dos trabalhadores marítimos, dada a
legalidade do movimento.
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O

S promotores do Trabalho consideraram de extrema gravidade
o fato de a Transpetro ter editado um “Guia de Ações
Contingenciais” com orientações aos seus comandantes que
visavam a inibir um mobimento grevista que era legal.

O MPT advertiu a Transpetro para que não impedisse
os trabalhadores de exercer o seu direito, respeitando a Constituição Federal e a legislação trabalhista, sob pena de sofrer
pesada autuação. Entre outros abusos, o que os promotores
do Trabalho consideraram de extrema gravidade foi o fato de
a Transpetro ter editado um “Guia de Ações Contingenciais”
- elaborado por sua gerência de Recursos Humanos - orientando os seus comandantes a como agir face ao movimento.
A rigor, as recomendações caracterizaram um atentado ao
direito de greve, e constituem, na verdade, o atestado da ilegalidade cometida pela empresa.
As ameaças contidas no guia traziam absurdos (ver reportagem nas páginas 32 e 33) como: “A partir das 8 horas do dia
14 de maio (data e hora do início da greve), os representantes
sindicais não mais poderão subir a bordo de nossos navios”.
Entre outras providências, o manual recomendava o desembarque dos empregados em greve, visto que “seus contratos
de trabalho ficam suspensos desde o momento que aderem
ao movimento.”
As medidas extraordinárias adotadas pela Transpetro
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foram igualmente consideradas arbitrárias pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que reconheceu as irregularidades
denunciadas pelo Ministério Público do Trabalho. Assim, por
decisão da ministra relatora Kátia Magalhães Arruda, o órgão
negou liminar impetrada pela empresa para que fosse declarada a “ilegalidade abusiva do exercício da greve”. Além de ser
ilegal, a decisão da empresa gerou um clima de insegurança
entre tripulantes e representantes sindicais.
Em meio à afronta ao direito dos trabalhadores, que sofreram e continuam a sofrer forte pressão - pois o movimento
prossegue - e ao clima de tensão criado pela postura adotada
pela Transpetro, muitos exemplos de responsabilidade, resistência e coragem foram registrados entre os marítimos.
Profissionais cientes de seus direitos e de seu compromisso com os companheiros não cederam às ameaças. Alguns
casos estão relatados nesta edição (ver reportagem nas páginas de 28 a 31). Para resguardar os marítimos vítimas dessas
pressões, prevenindo possíveis retaliações, a UNIFICAR preservou suas identidades, mantendo apenas o nome dos navios - o que por si só revela o ambiente de medo gerado pela

www.sindmar.org.br Julho/Agosto de 2016

direção da empresa neste episódio. Todas essas informações,
contudo, com nomes dos envolvidos, vítimas e autores de abusos, encontram-se à disposição da Justiça.
Apesar de a presença dos representantes sindicais a bordo
ser prevista em lei, a direção da Transpetro ignorou o dispositivo legal durante a mobilização. Um desses relatos merece
destaque: um tripulante de um dos navios da frota foi advertido injustamente por ter, segundo seus superiores, permitido
a ida a bordo de representantes sindicais, contrariando ordem
expressa do comandante. O tripulante negou que tivesse autorizado o embarque dos representantes. Mesmo que o tivesse
feito, teria agido em consonância com a legislação trabalhista.
Resultado: ele foi comunicado pelo imediato de que o capitão
decidira desembarcá-lo no porto mais próximo, num episódio
que sintetiza bem o grau de abuso sofrido pela categoria durante este movimento.
Dias depois, o comandante dirigiu-se ao tripulante e afirmou “estar arrependido” e que, ao contrário do que lhe fora
anunciado, não colocaria em prática a punição, por considerá-lo um “trabalhador e ótimo profissional, que sempre de-

monstrou uma excelente conduta”. O comandante justificou
sua decisão anterior, dizendo que apenas cumpriu ordens escritas da Transpetro para que ninguém do sindicato fosse a
bordo. “Eu estava de cabeça quente, e era o meu que ia ficar na
reta” – explicou-se. O marítimo, pronta e educadamente, aceitou o pedido do superior, voltando, porém, a defender o diálogo entre as partes. O comandante criticou o movimento, argumentando que “não havia unidade da categoria” e que “a greve
desta vez não ia dar em nada”. Uma declaração que não parece
ser de quem tem consciência da importância da luta sindical
e que revela desconhecimento da história de conquistas do
SINDMAR. Ora, só não há unidade quando companheiros
assumem posturas contrárias à Lei e à categoria, como a que
ele tomou no episódio em questão. No entanto, reconheceu
que havia motivos para a paralisação e que a Transpetro não
obtinha melhores resultados, entre outras razões, por operar
“navios velhos”.
No “Guia de Ações Contingenciais”, a Transpetro, que emprega 18% dos marítimos em atividade no país, recomendou
aos comandos da frota atenção redobrada e uma “cuidadosa
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O Guia contra a greve, a Transpetro recomendou aos
comandos da frota atenção redobrada para identificar
qualquer iniciativa de adesão ao movimento entre os
tripulantes. Uma empresa-policial para coibir greve legal.

análise” para identificar qualquer iniciativa de adesão ao movimento. Veja a que ponto se chegou: uma empresa-policial
ao arrepio da Constituição e das garantias individuais.
Segundo a empresa, “as ações contingenciais”, quando
necessárias, objetivavam evitar atrasos, paralisação parcial
ou total das operações, bem como preservar a segurança da
carga, da embarcação, do meio ambiente e das pessoas, uma
falsa alegação, baseada na Lei que dispõe sobre a Segurança do Tráfego Aquaviário, porém, levada a um exagero incompatível com um movimento legítimo. Quando direitos
previstos em Lei entram em conflito, prevalece a hierarquia,
além do princípio da razoabilidade que deve reger as ações
do Poder Público.
O direito de greve é garantido pela Constituição Federal. Ao votar pela paralisação, a categoria deixou claro
que o movimento era pacífico, gradual e que passava longe da possibilidade de comprometimento das operações
da empresa ou abastecimento. Como a empresa não foi
capaz de atender às demandas previamente discutidas
e debatidas na audiência de 17 de maio no TST, oferecendo uma minuta de Acordo Coletivo de Trabalho in-
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compatível com direitos já adquiridos e com aquilo que
estava previamente encaminhado (ver Entrevista com o
presidente do SINDMAR na página 8 e reportagem sobre
atualização do movimento a partir da página 18), cabe à
categoria agora aguardar o julgamento do dissídio coletivo em total estado de alerta, mobilizada.
Como muitos dos 2,2 mil profissionais envolvidos no
movimento, em todo o país, sofreram, direta e indiretamente, assédio de seus superiores recebendo, entre outras
ameaças, advertências verbais e escritas, não está afastada
a possibilidade de futuras retaliações aos marítimos que
participaram mais ativamente da paralisação. Por esta razão, o SINDMAR segue atento para registrar todo e qualquer abuso e ilegalidade, notificando, com o apoio de suas
delegacias regionais, as autoridades competentes. A recomendação aos representados é que denunciem ao Sindicato sempre que sofrerem qualquer forma de intimidação,
ilegalidade ou assédio para não deixar sem resposta este
ultrajante comportamento por parte do empregador, seja
ele praticado nas instalações de terra da empresa ou a bordo dos seus navios.
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ANTISSINDICALISMO
Em paralelo ao “Guia”, a Transpetro criou um Grupo de
Contingência, destacando empregados em terra e a bordo
para analisar e acompanhar os impactos e desdobramentos
das ações das entidades sindicais, enquanto durasse
o que classificou de “estado de greve dos empregados
marítimos.” A criação deste Grupo de Contingência
também causou indignação à categoria. Comentava-se
que, entre os integrantes deste Grupo, havia pessoas que
estavam incentivadas a agir como verdadeiros alcaguetes,
prestando-se a servir às orientações da direção da empresa,
sem compromisso com o futuro de seu próprio setor.
A palavra futuro aqui tem todo o sentido porque
os profissionais que aderiram à greve - uma grande
maioria - têm plena consciência de que o movimento
foi também em prol do fortalecimento da Transpetro,
dentro do Sistema Petrobras, num momento em que
um desmonte escuso e irresponsável do patrimônio
público é elucubrado sob falsas justificativas.
Para a direção do SINDMAR, a atual administração

da Transpetro não demonstra compromisso com a
segurança operacional de seus navios. A prova está
na tentativa de terceirizar a inspeção de segurança
operacional de navios (ver matéria na página
54), eliminando os postos de inspetores náuticos.
A terceirização põe em risco a segurança dos
tripulantes, da navegação e do meio ambiente. E ainda
potencializa a corrupção. Na avaliação do SINDMAR,
a Transpetro também ignora o aspecto motivacional
na sua relação de trabalho com os marítimos, e é
este “descompromisso” que levou os trabalhadores à
paralisação de maio.
O SINDMAR lembra que todos os marítimos
da Transpetro que queiram contribuir para um
movimento pacífico, forte e ordeiro devem ter seus
direitos respeitados. As entidades marítimas sindicais
vão continuar atuando firmemente, apoiando e
trabalhando para que a categoria possa exercer
livremente seus direitos fundamentais.
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“OS ABUSOS
No dia 06, o gerente da Transpetro veio a bordo afirmar
que a greve era ilegal. Hoje me surpreendo com esta atitude
covarde com o propósito de me prejudicar e intimidar o
restante da tripulação”.

Durante a paralisação da categoria, o
SINDMAR, a Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Aéreos na Pesca e nos
Portos (CONTTMAF) e o Comando Nacional
de Mobilização (CONAMO) receberam
uma série denúncias dos marítimos de
práticas arbitrárias e abusivas por parte
da administração dos navios. As ações
intimidatórias pretendiam coibir a greve
a bordo, atendendo determinação da
Transpetro.

As entidades de classe abriram canais
de comunicação permanentes com
seus representados e atuaram política e
juridicamente para garantir o exercício
legal do direito de greve e a integridade
pessoal e profissional dos marítimos. A
partir desses depoimentos, representantes
do SINDMAR estiveram a bordo a fim de
avaliar o alcance das denúncias de ações
repressivas da Transpetro. A UNIFICAR
reuniu alguns relatos de marítimos que
sofreram direta e indiretamente ameaças da
empresa. Seus nomes foram resguardados
para preservar suas identidades e futuras
retaliações.
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A BORDO
Rendição antecipada no José de Alencar
Relato do tripulante
“Estou embarcado há apenas 25 dias, e hoje,
11/05, à noite, recebi um telefonema do CFM
avisando que meu substituto estaria chegando
amanhã e que eu arrumasse a mala, pois a
operação seria rápida aqui em Suape.
Questionei o motivo do meu desembarque, pois
estava com apenas 25 dias e fui informado que o
CMT pediu só que ele me avisasse.
No último dia 4, o navio estava atracado
no Rio de Janeiro. Eu pedi ao CFM que me
liberasse para baixar terra no período da tarde.
Como ele permitiu, fui a assembleia na FNTTAA.
Assim que a reunião terminou, já recebi de
um colega de bordo a mensagem de que o
CMT havia me visto em uma foto postada nas
redes sociais e que a havia mostrado ao CFM.

Imediatamente informei ao sindicato.
No dia 6, o gerente da Transpetro veio a bordo
nos convencer de que a greve era ilegal e que eles
iriam fazer de tudo para o navio não parar.
Hoje me surpreendo com essa atitude covarde
com o propósito de me prejudicar e intimidar o
restante da tripulação. Os fatos citados acima
mostram que se trata de um desembarque por
motivo pessoal, para tentar enfraquecer nosso
movimento, pois de acordo com o ACT vigente, eu
só teria direito a repouso a partir do trigésimo dia
embarcado.
Diante do exposto, não sei o que devo fazer.
Por isso peço apoio do sindicato para reverter
essa situação, pois gosto de trabalhar neste
navio, tenho um bom relacionamento com todos
e gostaria de cumprir meu tempo de embarque
normal. O ELT que vem me render tem previsão de
chegada no aeroporto de Recife dia 12/05.
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“OS ABUSOS
O comandante já deixou muitíssimo claro que qualquer ato
relativo à ‘Operação Torniquete’ (paralisação gradativa)
será punido com o desembarque no próximo porto. Na opinião
dele, ‘lugar de fazer greve é em terra, não no meu navio’”.

No Anita Garibaldi, ameaça de desembarque
Depoimento do tripulante
“O comandante já deixou muitíssimo claro que
qualquer ato relativo à ‘Operação Torniquete’
(paralisação gradativa de atividades), como lentidão
nos trabalhos, será punido com o desembarque no
próximo porto. Na opinião dele (que eu respeito,
mas com a qual não concordo), ‘lugar de fazer
greve é em terra, não aqui no meu navio’.
Fui informado de que ontem a tripulação foi
novamente reunida para que ficasse ciente de que
ele tem todo o respaldo da empresa (Transpetro)
para desembarcar quem quer que seja. E nessa
reunião foi amparado pelo imediato que, em tom
de deboche, repetia a todo instante : ‘Pensem na
família’, ‘lugar de grevista é em terra’, ‘quem faz
greve não tem direito a lancha para terra’ etc .
Repito: sempre com um tom zombeteiro na voz.
Na mesma reunião o CMT frisou que não irá em
hipótese alguma aceitar a presença a bordo de
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representantes sindicais.
Como a votação no citado navio foi de 11 votos
pelo Não e dez pelo Sim, ele interpreta (assim
como a direção da empresa) que a tripulação não
deseja a greve, quando - no meu entender - o
voto pelo Não significa que foi rejeitada a opção
pela ‘Operação Torniquete’, recorrendo-se então à
paralisação imediata e total do navio.
Adicionalmente, o CMT sempre faz questão de
frisar que essa greve é apenas ‘insuflada’ por um
suposto desejo de vingança do CMT Müller, e não
reflete a vontade da maioria.
Com toda essa pressão, tenho o sentimento
de que os marítimos lá embarcados dificilmente
irão aderir ao movimento, pois temem pelos
seus postos de trabalho. E não podemos culpálos por isso.
Por razões óbvias, estou servindo de
‘ponte’ para transmitir aos senhores o clima
a bordo daquele navio e os fatos que vêm se
desenrolando. Agradeço pela sua atenção”
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A BORDO
SINDMAR vai ao José de Alencar

Ameaças e desinformação no navio Nara

Relato do Diretor de Relações Internacionais
do SINDMAR Carlos Muller

Relato de tripulante

“Estivemos a bordo hoje. O comandante
informou que não partiu dele o pedido de
rendição, mas da logística de pessoal da
empresa. Realizaram uma breve reunião
informal na nossa presença e o chefe disse
que o... é efetivo do navio e que é um bom
tripulante. Temos que registrar, porém, que não
se moveram minimamente para modificar a
programação da empresa.”
Ao ser informado do ocorrido, o presidente
do SINDMAR, Severino Almeida, determinou
que o tripulante vítima do cerceamento
fosse informado de que o comandante seria
comunicado, por escrito (em mensagem enviada
ao e-mail pessoal e ao e-mail do navio), que
havia descumprido recomendação mandatória
do Ministério Público do Trabalho (MPT), e que
seu comportamento seria denunciado ao órgão.

“Pelo direito de lutar. Estou embarcado e estamos
amarrados na monoboia. Queremos participar do
movimento de greve, mas como sempre não tivemos
apoio dos nossos superiores, vindo com tons de ameaças
à tripulação e deixando-nos com o mínimo de informações
e meios de contato sobre o movimento. Lamento tal
situação e o fato de não podermos brigar por melhores
condições para os marítimos. Espero que tal situação
seja avaliada e que possamos ter a liberdade de luta sem
ameaças para nós empregados.”

Anonimato e medo não impedem denúncia
Relato do tripulante
“Este é o relato de um tripulante, que por condições óbvias e
grande medo, prefere não se identificar. Mas nunca se calar....
Não passará despercebido aos olhos do juiz que federações
internacionais consideram as ações da empresa (Transpetro)
fortes atentados contra os trabalhadores. Força e luta!”
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SINDMAR PEDE
QUE PF APURE
RESPONSABILIDADES
DA TRANSPETRO
Em razão das recomendações enviadas pela Transpetro
aos comandantes e administradores dos navios, orientando-os a agir contrariamente ao que está previsto na legislação,
coibindo o direito de greve, o SINDMAR solicitou às superintendências da Polícia Federal do Rio de Janeiro e de
Pernambuco que apurem a responsabilidade no âmbito da
empresa pela emissão de instruções para os empregados em
função de comando a agirem em desacordo com a legislação. Os inquéritos estão em andamento. No primeiro dia de
greve, representantes sindicais foram proibidos de subir a
bordo de um navio atracado no porto de Suape, em Recife.
No pedido, assinado pelo Diretor de Relações Internacionais Carlos Müller, o SINDMAR enfatizou que no informe
sigiloso dirigido aos comandantes e, por alguns deles denunciado à entidade sindical, a Transpetro determinou o desembarque dos tripulantes que aderissem à greve e a proibição do
acesso de sindicalistas a bordo dos navios. Com o pretexto de
garantir a segurança nas embarcações, a empresa recomendou ainda a utilização de medidas excepcionais, como a detenção de marítimos em camarote e o uso de algemas.
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AÇÕES ILEGAIS
Carlos Müller relatou à PF os fatos transcorridos no navio Livramento, atracado em Suape, que colocou em risco a integridade
física de dois sindicalistas. Eles se preparavam para subir a bordo
no dia da deflagração da greve, quando a prancha de acesso à
embarcação foi retirada por ordem do comando da embarcação.
Em consequência, os sindicalistas ficaram perigosamente posicionados sobre a prancha suspensa pelo guindaste do navio.
Ao longo dos seis meses de negociação, os representantes sindicais, devidamente cadastrados e identificados para
ter acesso à área portuária, estiveram em diversas ocasiões
a bordo dos navios da Transpetro que operavam em Suape
sem enfrentar tais dificuldades.
No comunicado à Polícia Federal, o SINDMAR esclareceu que denunciou as medidas abusivas e ilegais adotadas pela Transpetro ao Ministério Público do Trabalho, o
que resultou na emissão de “Notificações Recomendatórias”
para que a empresa suspendesse as práticas de ilegalidades.
“Mesmo assim, o comando do navio confirmou que tinha
ordens escritas da Transpetro para não permitir a presença
de sindicalistas a bordo”, salientou Carlos Müller.
O diretor do SINDMAR ressaltou no documento que o
movimento dos marítimos não pretendia provocar riscos de
abastecimento ou operacionais, mas motivar a Transpetro a
rever sua posição de intransigência na negociação do Acordo Coletivo do Trabalho (ACT). “As greves dos trabalhadores marítimos têm sido, ao longo dos anos, ordeiras, pacíficas, disciplinadas e vitoriosas em suas reivindicações. Essas
características são próprias das mulheres e dos homens do
mar que o SINDMAR representa”.
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Carlos Müller, diretor de Relações Internacionais do SINDMAR, e
companheiros marítimos durante votação de apoio à paralisação

MANUAL
DE MEDIDAS
NADA
EXEMPLARES
O Guia de Ações Contingenciais elaborado pela Transpetro para ser adotado
nos navios, a partir do primeiro dia de greve dos marítimos, é uma obra de ficção, ao
mesmo tempo que uma assunção de culpa.
Obra de ficção porque se pretende
elaborado com respaldo e em função das
normas de segurança marítima, quando,
na verdade, é um documento que contraria a Lei, na medida em que tenta restringir direitos dos trabalhadores.
Assunção de culpa porque revela
o espírito coercitivo, de repressão e de
confronto que a Diretoria da Transpetro
estimulou, visando a reprimir um movimento legal, realizado de forma pacífica e
responsável.
A UNIFICAR destaca algumas orientações do Guia de Ações Contingenciais
da Transpetro:

n “ Caso ocorram paradas e atrasos das operações dos nossos
navios ou caso as entidades sindicais iniciem uma greve ou
movimento que possa causar impacto nas operações de bordo,
os seguintes procedimentos deverão ser observados. Orientamos
que tão logo possível, o comandante reúna os principais de bordo
(IMT,CFM e 10M) para, juntos, tomarem conhecimento das ações
contidas neste guia.”
n “A partir das 8 horas do dia 14 de maio (dia da deflagração da
greve), os representantes sindicais não mais poderão subir a bordo
dos nossos navios.”
n “Administração de bordo deve ter atenção redobrada a partir do
dia 14 de maio numa cuidadosa análise para identificar iniciativa de
adesão ao movimento pela tripulação.”
n “ Esta antecipação pode nos auxiliar na tomada de decisão, a fim
de evitar os impactos negativos e desdobramentos das ações das
entidades sindicais.”
n “ Os empregados em greve poderão ser desembarcados, visto que
seus contratos de trabalho ficam suspensos desde o momento em
que aderirem ao movimento.”
n “ No navio que se declarar em greve (sic), ficará limitado ao
transporte de autoridades portuárias, representantes da companhia,
tripulantes que estejam embarcando e desembarcando, e nos
casos de emergência médica.”
n “O acesso dos tripulantes grevistas ficará (sic) ao seu camarote e
área de uso comum - refeitório, salões e academia.”
n “Conforme disposto no artigo 7º da Lei de Greve( Lei 7.783/1989), a
participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as
relações obrigacionais, durante o período, ser regidas pelo acordo,
convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho.”
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ARTIGO| Por Marcelo Zero*

Não à
saída da
Petrobras
do Pré-Sal
Qual é a maior empresa de petróleo
do mundo? A Exxon? A Shell? A
Chevron? A BP?
Nenhuma delas. As maiores
empresas de petróleo e gás do
mundo são estatais — as chamadas
national oil companies (NOCs).
Entre elas estão a Saudi Aramco
(Arábia Saudita), a NIOC (Irã), a KPC
(Kuwait), a ADNOC (Abu Dhabi), a
Gazprom (Rússia), a CNPC (China),
a PDVSA (Venezuela), a Statoil
(Noruega), a Petronas (Malásia), a
NNPC (Nigéria), a Sonangol (Angola),
a Pemex (México) e a Petrobras.

36

Revista UNIFICAR

Numa estimativa conservadora, feita em 2008,

antes do pré-sal ser bem conhecido, as NOCs já dominavam
73% das reservas provadas de petróleo do mundo e respondiam por 61% da produção de óleo.
Segundo a Agência Internacional de Energia, a tendência é
a de que as NOCs sejam responsáveis por 80% da produção adicional de petróleo e gás até 2030, pois elas dominam as reservas.
Nem sempre foi assim. Até 1970, as chamadas international oil companies (IOCs), as grandes multinacionais,
as Sete Irmãs, dominavam inteiramente 85% das reservas
mundiais de petróleo.
Outros 14% das jazidas eram dominados por empresas
privadas menores e as NOCs tinham acesso a apenas 1%
das reservas. As estatais que existiam na época, como a YPF
(Argentina), a Pemex (México), a Petrobras e a PDVSA, não
tinham a menor influência real nesse mercado.
As IOCs faziam o que bem entendiam. Ditavam a produção e o preço do petróleo e derivados no mundo, sempre com
a perspectiva de curto prazo de obter o maior lucro possível
e remunerar acionistas.
Fortemente verticalizadas, as Sete Irmãs se encarregavam
da pesquisa, da prospecção, da produção, do refino e da distribuição.
Conteúdo nacional? Só o suor de trabalhadores locais de
baixa qualificação. Tudo isso começou a mudar ao final da
década de 1960.
O nacionalismo árabe, de inspiração nasserista, incitou
uma onda de nacionalização do petróleo, que se iniciou na
Argélia, em 1967, e na Líbia de Khadafi (o ódio do Ocidente
a Khadafi não era gratuito), em 1969 e 1970.
Tal onda nacionalizante se estendeu rapidamente por
todo o Oriente Médio, no início da década de 1970.
Governos nacionalizaram jazidas e expropriaram ativos
das multinacionais para criar as suas próprias companhias de
petróleo.
Em 1972, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait e Iraque, onde es-
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Modelo regulador tornaria
possível a consecução de
objetivos estratégicos garantido
a atuação da Petrobras como
grande operadora de jazidas

tavam as principais reservas mundiais, já tinham iniciado esses
processos. Isso mudou inteiramente o mercado do petróleo.
Os governos passaram a se apropriar de uma renda muito
maior da cadeia do óleo, até mesmo porque descobriram que
as IOCs escondiam deles os reais custos de produção, reduzindo artificialmente a remuneração devida aos países.
E os Estados, não as Sete Irmãs, começaram a ditar o ritmo da produção e da comercialização do petróleo, não mais
com a perspectiva de obter o máximo de dividendos no curto
prazo, mas com o objetivo estratégico de maximizar o uso de
um recurso natural finito e não renovável.
No âmbito internacional, esse novo domínio estatal permitiu que os países produtores, reunidos na OPEP, passassem
a influenciar efetivamente o preço do petróleo, que se trans-

formou numa commodity mundial.
Em 1973, após a Guerra do Yom Kippur entre árabes e israelenses, os países árabes impuseram um embargo aos EUA,
à Europa e ao Japão, que apoiaram Israel, o que fez disparar os
preços do óleo no mundo.
Foi o primeiro choque do petróleo, o qual teria sido impossível de realizar num mercado governado apenas pelos
interesses das grandes multinacionais.
Ao longo da década de 70, o domínio estratégico dos Estados
sobre o petróleo cresceu com a ampliação e a sedimentação dos
processos de nacionalização das reservas, a criação de grandes
companhias estatais e o fortalecimento das já existentes.
Significativamente, a onda privatizante que se verificou
no mundo todo nos anos 80 e 90, sob o paradigma do neoli-
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“

Os governos passaram a se apropriar de uma renda muito
maior da cadeia de óleo, até mesmo porque descobriram que
as empresas escondiam deles os reais custos de produção,
reduzindo artificialmente a remuneração devida aos países”

beralismo, não afetou, de modo substancial, o domínio estatal
sobre a cadeia do petróleo.
Houve alguns episódios de privatizações totais ou parciais, especialmente na América Latina e no Leste europeu.
Na Argentina, por exemplo, ocorreu a privatização da
YPF, a segunda estatal do petróleo a ser criada, em 1928. No
Brasil, a Petrobras teve o seu capital aberto na Bolsa de Nova
Iorque. Na Rússia, alguns setores da indústria de hidrocarbonetos foram também privatizados.
Contudo, o aumento dos preços do petróleo ocorrido a
partir do início deste século provocou nova onda de nacionalizações e de criação de estatais.
Na Rússia, Putin reverteu as privatizações, conformando
uma poderosíssima Gazprom. O mesmo ocorreu em países
da Ásia Central, como o Azerbaijão e o Uzbequistão.
Na Bolívia, o governo Morales nacionalizou as jazidas de
hidrocarbonetos. Na Argentina, o governo Kirchner desapropriou a Repsol, que havia se apossado dos despojos da YPF.
Essa tendência praticamente mundial ao controle estatal
do petróleo não ocorre por acaso.
No estudo de mais de mil páginas intitulado Oil and Governance: State-owned Enterprises and the World Energy Supply, publicado em 2012 pela Cambridge Press e que analisa
a experiência de 15 grandes NOCs (inclusive a Petrobras), os
organizadores mencionam algumas fortes razões para o surgimento e a persistência dessa tendência.
Há, é óbvio, motivos políticos, como o apelo do nacionalismo e a conveniência de obter ganhos geopolíticos com o
controle efetivo e direto de bens sensíveis e estratégicos como
os hidrocarbonetos, como faz a Rússia, por exemplo.
Mas há também razões vinculadas estritamente à racionalidade econômica de longo prazo.
O controle direto das jazidas e da produção do petróleo
permitiria, com maior facilidade:
1) I nfluenciar o preço dos hidrocarbonetos no mercado interno, conferindo, se necessário, subsídios em energia ao
setor produtivo.
2) I nstaurar políticas de conteúdo nacional, que se aprovei-
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tem das oportunidades e sinergias criadas pela produção
de hidrocarbonetos para criar uma longa cadeia nacional
do petróleo, estimulando indústrias e o setor de serviços.
3) Ditar o ritmo de exploração das reservas e de comercialização do óleo, conforme o interesse nacional e dentro de uma
visão estratégica de aproveitar ao máximo a existência de
um recurso natural finito e não renovável.
4) Gerar e obter informações detalhadas sobre as jazidas de
óleo e gás, seu potencial e seus custos de exploração.
5) Desenvolver tecnologia própria relativa à cadeia dos hidrocarbonetos.
Alguns podem argumentar que pelo menos parte desses objetivos poderia ser alcançada sem a participação necessária de
uma NOC.
Em tese, um bom modelo regulador tornaria possível a
consecução desses objetivos estratégicos e de longo prazo sem
a participação direta de uma estatal como grande operadora
das jazidas.
A experiência internacional demonstra, contudo, que isso
é muito difícil. O estudo mencionado, entre as 15 grandes
NOCs analisadas, somente 2 não são grandes operadoras: a
NNPC, da Nigéria, e a Sonangol, de Angola.
Essas grandes companhias africanas desempenham funções básicas de regulação e não têm capacidade técnica de
operar na prospecção e na produção dos hidrocarbonetos.
No caso da Nigéria, a análise mostra que o país não consegue controlar a contento seu setor petrolífero, base da economia nigeriana.
As grandes companhias multinacionais que lá atuam dominam inteiramente a produção e a prospecção e remuneram
o Estado com base em suas próprias informações sobre custos
e volume produzido.
A NNPC, por não ser operadora, não tem condições técnicas reais de avaliá-los. Também não há política efetiva de
criação de uma cadeia de petróleo na Nigéria.
Soma-se a isso, uma péssima gestão da estatal e sua submissão a um sistema político fortemente fisiológico.
A NNPC não consegue ser nem operadora competente,
nem reguladora efetiva do setor, apresentando um desempe-
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Retirar da Petrobras a
condição de operadora
única do pré-sal
significará subtrair
da empresa um
diferencial único

nho muito pobre. Desse modo, a Nigéria não tem a gestão estratégica de seu recurso natural mais valioso.
No que tange à Sonangol, embora o capítulo a ela dedicado a destaque como uma reguladora eficiente e estável, que
não atrapalha as operações das multinacionais lá instaladas, as
informações que chegam diretamente de Angola conformam
um quadro muito ruim.
Conforme Francisco de Lemos Maria, que assumiu a presidência da empresa em 2012, o atual modelo operacional
caracteriza-se pela crescente dependência da Sonangol, quer
da contribuição de terceiros para a geração de resultados, quer
de outsourcing de serviços, do básico ao especializado.
Segundo esse novo presidente, o sistema de hidrocarbonetos em Angola é “insustentável”.

Com efeito, a prometida “angolonização” dos insumos e
dos serviços da cadeia do petróleo não funcionou e, agora, a
nova presidência vem envidando esforços para transformar a
Sonangol também numa operadora eficiente e robusta.
Parece haver, portanto, uma correlação positiva, entre ter capacidade de gestão estratégica dos hidrocarbonetos e contar com
uma NOC que tenha efetiva capacidade de operar as jazidas.
É evidente que as NOCs não são uma panaceia em si e
podem, inclusive, ser instrumento de distorções e ineficiências, especialmente em países com ralos controles democráticos da gestão estatal.
Mas a sua existência facilita muito, sem dúvida, a gestão estratégica dos recursos do petróleo por parte dos Estados nacionais.
Mesmo o tão elogiado modelo norueguês de gestão dos
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hidrocarbonetos, que contém elementos liberalizantes, se assenta, no fundamental, na Statoil, que opera, com muita eficiência, cerca de 80% das reservas de petróleo da Noruega.
Deve-se ter em mente que as grandes nacionalizações do
petróleo na década de 1970 foram suscitadas essencialmente
pela necessidade que os Estados detectaram de ter acesso a
informações fidedignas sobre as jazidas e os custos de produção e operacionalização das atividades da cadeia do petróleo.
De um modo geral, as grandes multinacionais da época
ocultavam essas informações dos governos, os quais, por não
contarem com operadoras próprias, não tinham como aferir
ou contestar os dados apresentados pelas empresas.
Por isso, a grande maioria dos governos não se limitou a
mudar o modelo de regulação, mas também se preocupou em
criar NOCs, como grandes operadoras, para dar sustentáculo
prático e técnico aos novos parâmetros de gestão estratégica
dos hidrocarbonetos. Afinal, informação é poder.
No caso da Petrobras, sua utilidade para o Brasil e sua
competitividade única no mundo reside justamente nas informações e na tecnologia que ela detém. A Petrobras é a única,
entre todas as grandes NOCs, que foi criada antes de haver a
constatação da existência de reservas provadas de petróleo em
seu território de atuação.
Todas as outras foram geradas num ambiente de certeza
de reservas provadas e/ou de fácil nacionalização de ativos
pré-existentes.
Desse modo, a Petrobras teve de investir pesadamente,
desde o início, em prospecção e desenvolvimento próprio de
tecnologia, principalmente de tecnologia de exploração em
águas profundas e ultraprofundas, o que já lhe valeu merecidos grandes prêmios internacionais.
Por conseguinte, o grande diferencial da Petrobras, no
concorrido mercado dos hidrocarbonetos, reside na sua tecnologia de vanguarda e no domínio das informações estratégicas sobre as jazidas, particularmente as do pré-sal.
Esse diferencial permitiu à Petrobras manter-se como a
grande operadora do petróleo no Brasil, mesmo após os famosos contratos de risco da década de 1970 e da adoção do
modelo de concessão, na década de 1990.
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Pois bem, retirar da Petrobras a condição de operadora
única do pré-sal pode subtrair da empresa esse diferencial
único, e, do Brasil, a capacidade de gerir estrategicamente os
fantásticos, mas finitos recursos do pré-sal.
De fato, a depender do ritmo dos leilões do pré-sal, a Petrobras não conseguiria participar da maioria, o que poderia
resultar em seu alijamento da maior parte do pré-sal. Deve-se
ter em mente que, num ambiente de crise e de estrangulamento das receitas, a tentação de acelerar, numa perspectiva de
curto prazo, os leilões do pré-sal pode eclipsar as considerações estratégicas de longo prazo.
Para a empresa, tal alijamento resultaria num célere en-

www.sindmar.org.br Julho/Agosto de 2016

fraquecimento e, provavelmente, numa dificuldade em honrar sua dívida contraída justamente para ter condições de
explorar o pré-sal.
Todo o seu capital tecnológico e informacional poderia ser
vendido ou perdido e ela acabaria se transformando, em um cenário mais pessimista e no longo prazo, numa grande NNPC ou
Sonangol, dedicada a atuar secundariamente como reguladora.
Para o país, o quadro de alijamento da Petrobras da maior
parte do pré-sal ou mesmo de parte significativa dele, provavelmente resultaria numa grande dificuldade para gerir estrategicamente os seus recursos oriundos dos hidrocarbonetos.
Encontraríamos, nesse cenário, obstáculos consideráveis

para controlar o ritmo da produção, amealhar os royalties efetivamente devidos e implantar a política de conteúdo nacional.
Nesse sentido, retirar da Petrobras a condição de operadora única do pré-sal pode ser o início de seu fim e o começo
sub-reptício de uma Petrobax.
Pode ser também, num sentido maior, o início do fim de
um Brasil desenvolvido, soberano e justo.
*Marcelo Zero é sociólogo, especialista em Relações
Internacionais e membro do Grupo de Reflexão sobre Relações
Internacionais (GR-RI) da AEPET - Associação dos Engenheiros da
Petrobras.
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MEMÓRIA|Edson Areias*

Um certo
Almirante
Waldemar

Waldemar José dos Santos, desde
muito jovem, marcou sua existência
tanto pela disciplina quanto pela
firmeza de suas posições e pela
lealdade a seus superiores, amigos,
colegas e subalternos; sua disciplina
pessoal pode ser aferida por seu porte,
ainda atlético, após octogenário. Sua
lealdade o levou a fazer escolhas
difíceis que vieram a modificar o curso
de sua vida.
No ano 48, por exemplo, o então jovem
Aspirante Waldemar com toda sua
turma da Escola Naval foi desligado
por razões que só vim a conhecer após
ler o brilhante livro “ O Motim” da lavra
do jovem nonagenário Comandante
Celso Franco, filho do grande jurista
Dr. Ary Franco.
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Conheci o Almirante Waldemar pelas citações de seus colegas de turma, em especial o Comandante
Newton Ferreira Leitão, de saudosa memória para todos
que com ele conviveram na Aliança. Leitão é citado no livro “ O Motim” do Comandante Celso Franco, naquela
demonstração de bravura dos jovens aspirantes. Ademais,
em meu livro Amores Marinheiros onde lhe dediquei um
capítulo intitulado Leitão marinho.
O Almirante sempre foi referência para o aguerrido Comandante Alberto de Oliveira, para o Comte. Artur Ramos
de Figueiredo e pelo doce Comte. Cid, gaúcho que jamais
retornou ao Rio Grande após casar no Rio e gerar duas filhas, uma delas, das primeiras comandantes do Corpo Feminino da Marinha.
Outra gentil e saudosa alma, o Almirante Armando Vidigal, integrante da turma de Guardas-Marinha de
1951, também o tinha em alto conceito. Meu caro colega
de internato de CM, Almirante Édison Lawrence Mariath
Dantas pesquisou e me informou as turmas de grandes e
honrados homens com que convivi e os fiz amigos: Murilo
Rubens Habbema de Maia, Guarda-Marinha da turma de
1947, Armando Amorim Ferreira Vidigal, Newton Ferreira
Leitão, Alberto de Oliveira da turma de 1951; Cid Ribeiro e
Waldemar José dos Santos, da Turma de 1952.
Pois bem, quando todas as turmas da Escola Naval
foram desligadas em 1948, Waldemar ingressou como
Praticante-Aluno na Marinha Mercante, embarcando no
Lloyd Brasileiro. O responsável pela acolhida dos Aspirantes como Praticantes-Alunos foi o Comandante Honório
Vargas, Diretor de Navegação do Lloyd e pai do Aspirante
Ernesto Frend Vargas, como relata o Comte Celso Franco à
folha 133 de seu livro O Motim. Seguramente, ao ser reintegrado, com toda sua turma, a experiência a bordo dos mercantes forjou- lhe com matizes fortes a têmpera marinheira.
Os ventos do destino colocaram-me nos rumos do Almirante após me elegerem Presidente do antigo Sindicato
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Nacional dos Oficiais de Máquinas em pleito que disputei
com Walter Palmeira também ex-aluno do CM. Três meses
após a posse, participei da greve geral da Marinha Mercante
em 1987. Violento conflito me assaltou ao confrontar a ordem
institucional e a greve; não adentrarei- por hora- os dramas e
comédias do histórico movimento de que me cobram o registro em livro: o foco continua sendo nosso Almirante Waldemar, disciplinado e disciplinador, com sensibilidade para ler a
alma das pessoas.
Como quando, ainda Capitão de Fragata, passou por um
navio cujo imediato era seu colega de turma. A bordo e enquanto conversava com o velho camarada, a escolta traz à presença do amigo um quinca (marinheiro) com a ganga (jaqueta)
em frangalhos e a cara amarrotada de uma noite de esbórnia.
- O que te passou, marujo?
- Não sou homem de mentir, Imediato; dormi com uma
“criatura” da Praça Mauá. Às seis da manhã, ela, por raiva,
cortou com tesoura a ganga, o que me obrigou a dar-lhe uns
“corretivos” antes de correr para alcançar a parada matinal,
neste estado.
O imediato esbravejou e sentou a caneta no marujo. Ao ver
o quinca sair cabisbaixo, Waldemar dialogou com o colega:
- Elemento macho. Errou, mas é homem que sempre vai
servir à Marinha. Como viste, leal. Melhor farias se não sujas-

ses sua ficha, lhe desses uns serviços extras, a ficar sem licenciamento por alguns dias.
Passados mais de vinte anos do evento, Waldemar, já na
Reserva, a caminhar pelas ruas do centro do Rio, salta-lhe à
frente um senhor negro, longilíneo; perfilado dispara:
- Suboficial (declina seu nome), meu Almirante. Sei que
foi o senhor quem salvou minha carreira!
No ano 87, o Almirante Waldemar comandava o IV Distrito Naval em Belém do Pará. Estávamos em feroz greve,
ainda sob a Lei de Segurança Nacional. Alguns exaltados queriam radicalizar; porém o CONAMO - Comando Nacional
de Mobilização - cuja estrutura e sigla cunhamos nos meses
que antecederam a greve - autorizou que um petroleiro descarregasse diesel para que a cidade de Belém e periferia não
“apagassem”; também autorizamos que um graneleiro, ali descarregasse trigo. Tínhamos em mente que nossa luta não era
contra o povo brasileiro mas contra armadores intransigentes.
Pois ao receber ordens para enviar fuzileiros ao cais, Waldemar não hesitou. Respondeu que ele conhecia bem os mercantes que reivindicavam seus direitos; e os sabia ordeiros e
corretos pois muitos haviam sido seus alunos na Escola quando comandara o CIAGA. Tratava-se de questão entre capital
e trabalho que não demandava intervenção da força estatal.
Ademais, continuava Waldemar, o caráter e bom senso dos
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“

O recente episódio da Transpetro deixa cristalino que o
Almirante Waldemar e seus bravos companheiros merecem, bem
mais do que qualquer singela homenagem, a certeza de que o
seu legado de honradez, unidade e luta há de repercutir”.

rapazes (nós) ficavam patentes na decisão de não privarmos a
população dos bens essenciais.
No calor do movimento, fui ao gabinete do Superintendente da SUNAMAM-Superintendência Nacional de Marinha Mercante, o saudoso Comandante Rubens Habemma,
a quem tive por gerente de manutenção na DOCENAVE;
Habemma, em minha presença, telefonou para o Ministro da
Marinha:
- Saboia, Waldemar está certo. Está à minha frente o
Areias, excelente Chemaq; conheço os rapazes (oficiais mercantes) e conheço os armadores- mencionou o nome de alguns sacripantas da armação); realmente a Marinha não tem
nada a ver com esta disputa.
Estas memórias vêm à tona neste maio de 2016 em que
a greve da TRANSPETRO nos leva à barra do Tribunal Superior do Trabalho, no honrado mister de assistir juridicamente a CONTTMAF, FNTTAA e SINDMAR na ação que
a empresa moveu contra os profissionais do mar. A mesma
TRANSPETRO que deve sua existência exclusivamente à luta
das Entidades que neste maio peleiam, mais do que por conquistas salariais e sociais, pela própria sobrevivência da estatal
e pelos postos de trabalho de seus representados.
A TRANSPETRO logrou cooptar alguns colegas pusilânimes para executar ações sórdidas que violam a dignidade
dos profissionais do mar; e enviou ordens escritas aos navios,
proibindo o contato dos tripulantes com representantes sindicais, ordenando que os simpatizantes do movimento fossem
identificados, isolados e desembarcados, e, até para que eles
fossem confinados em ambientes fechados no interior da superestrutura.
Arvorando-se “ representantes dos armadores” alguns
macularam sua reputação e nossas mais caras tradições com
os mais deploráveis exemplos de repressão e covardia. Gravaram-se reuniões a bordo que deixaram claras, mais do que a
perpetração de ilegalidades flagrantes, a ignorância e subserviência dos títeres que encarnaram as práticas delituosas da
TRANSPETRO.
Para nosso gáudio, alguns tripulantes, inclusive dentre
os não graduados, resistiram com educação e firmeza reafir-
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mando seus direitos garantidos na Lei de Greve e na Constituição da República. Alguns dos títeres destrataram e detrataram oficiais mercantes honrados tentando desautorizá-los
quando estes cumpriam o duro mister de conscientizar que
do sucesso da greve dependia o futuro da própria TRANSPETRO e dos postos de trabalho. Os pusilânimes comprovaram
que, infelizmente, a pior cunha é a do próprio pau.
Waldemar, Habemma, Saboia, todos os citados nestas
linhas demonstraram honrosa coragem desde os tempos da
juventude quando, na salvaguarda da dignidade pessoal e do
grupo, se dispuseram a desafiar um regime muito mais rígido:
fizeram greve na Escola Naval em tempos que a disciplina era
extremamente ferrenha; jamais se renderam ao autoritarismo, jamais sucumbiram aos medos e interesses pessoais.
É que os bravos não se furtam ao bom combate; mas os
covardes encontram mil razões para se escamar da luta e abnegar seus companheiros. Num discurso pronunciado no Senado Federal, e depois na Câmara, mencionei (na qualidade
de ghost writer) Waldemar e Tamandaré. Todos os brasileiros,
deveriam conhecer o enérgico diálogo travado entre o provecto Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, e o
poderoso Presidente Floriano Peixoto.
Seguramente o exemplo de Tamandaré deve ter calado
fundo no espírito dos Aspirantes da Escola Naval de 1948.
Nenhum deles se rendeu a ofertas “ generosas” para “ colaborar”, pelo que acirraram a ira dos mandantes e tiveram de
assumir as mais graves consequências, em tempos nos quais a
carreira militar era muito mais atraente.
Os pusilânimes títeres da TRANSPETRO, porém, não
sentiram o mínimo pejo em agir ao arrepio da lei para violar
os direitos dos que lutam pela manutenção do Pavilhão Auriverde nos mares. Decerto haveriam de corar de vergonha
se seus familiares e amigos viessem a ouvir as gravações em
que dois humildes marinheiros, em navios e ocasiões diferentes, com firmeza, polidez e sem jamais ferir a disciplina, lhes
prelecionam dignidade e conhecimento dos deveres e direitos
estatuídos no ordenamento pátrio.
Escravos não são bons soldados, muito menos, os traidores; nenhum dos “ prestativos” títeres dos Armadores faz
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A categoria não
pode estar presa,
numa amarração
covarde, a títeres
que encarnaram
práticas delituosas
da Transpetro

jus ao respeito nem à estima da gente da estirpe dos bravos
mencionados neste relato; os humildes marinheiros e os que
levaram a Greve de maio de 2016 ao resultado que garantirá
melhores condições de vida, são dignos de nosso reconhecimento e admiração.
Decerto, neste episódio de curta duração, eles não terão
lutado nem sofrido mais dos que os jovens de 1948; contudo, num país de memória curta, onde lealdade e gratidão são
valores em vias de extinção, não pode passar sem registro a
atitude dos que não vacilam ao discernir os estreitos limites
que permeiam disciplina e subserviência. Quando menos,
para que os medrosos e traidores não continuem a se escon-

der sob o manto da pretensa prudência para acobertar sua
vergonhosa covardia.
O recente episódio da TRANSPETRO deixa cristalino
que o Almirante Waldemar José dos Santos e seus bravos
Companheiros, no outono de suas vidas, merecem, bem
mais do que qualquer singela homenagem, a certeza de que
seu legado de honradez, unidade e luta há de repercutir, por
inúmeras décadas, no coração e na alma dos nossos melhores
marinheiros.
* Edson Areias é oficial mercante e consultor jurídico do
SINDMAR
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ARTIGO| Carlos Augusto Müller

Como
podemos
melhorar

É fato que normalmente não encontramos tempo a

bordo para fazer tudo o que gostaríamos. As atividades de rotina
da embarcação, o serviço de quarto, manobras, burocracia e outras demandas imprevisíveis, como reparos ou alterações de programação, acabam gerando horas trabalhadas cujo impacto físico
e psicológico nem sempre fica refletido nas planilhas de controle
da companhia, mas que pesam sobre os nossos ombros, podem
gerar fadiga e muitas vezes nos impedem de dedicar tempo para o
nosso próprio interesse e até mesmo de avaliar com profundidade
questões que são também importantes para nós, mas que necessitariam dedicação de tempo que normalmente não dispomos para
análises em busca de uma adequada compreensão.

COLETIVAMENTE
Para um número razoável de oficiais
e eletricistas que se encontram
embarcados ou envolvidos em outras
atividades profissionais similares à vida
de bordo, é possível que o Sindicato
esteja sendo notado como algo distante
que os alcança periodicamente por
meio desta revista, pelas postagens do
SINDMAR na internet, ou ainda pelas
visitas realizadas a bordo por seus
diretores e delegados regionais, mas
cuja real dimensão quanto à importância
de sua atuação em defesa dos interesses
dos marítimos brasileiros não é
devidamente compreendida.
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Digo isso porque presenciei essa realidade até outro dia.
Dediquei mais da metade da minha vida à atividade marítima embarcado e tentei, da mesma forma que a grande
maioria dos marítimos brasileiros, fazer o melhor como
profissional enfrentando as dificuldades que todos sabem
que existem na nossa profissão. Por outro lado, também
tenho que registrar que a minha contribuição efetiva para
conquistas coletivas enquanto estive embarcado provavelmente tenha se limitado, durante a maior parte desse tempo, ao pagamento da minha contribuição mensal como associado do sindicato desde Praticante e nesse ponto é que
desejo focar a minha análise neste momento. A nossa atuação profissional em um ambiente altamente competitivo,
a formação subsidiada pela Marinha e, depois, o temor de
represálias por parte do nosso empregador possivelmente
não contribuem para que tenhamos uma visão menos individualista e mais voltada para o que é de interesse coletivo
da nossa classe.
Hoje, a posição que ocupo na Organização Sindical me
permite uma visão mais abrangente da atuação do Sindmar
e posso afirmar que vai muito além de negociar acordos
coletivos de trabalho que geralmente são percebidos com
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Para nosso gáudio, a maior
parte dos tripulantes mostrou
dignidade e resistiu com
firmeza e responsabilidade,
defendendo os seus diretos

mais facilidade quando estamos a bordo. Cabe comentar que
nenhuma empresa é obrigada a assinar acordo coletivo de trabalho. Estes acordos só existem como resultado da atuação e
da força que a nossa Organização Sindical possui. Além desse
instrumento mais evidente, há várias outras questões em que
o nosso Sindicato atua em nosso próprio país e no exterior,
também junto a organizações e entidades, que têm trazido
alguma forma de proteção para os nossos postos de trabalho
e benefícios coletivos, que são de grande importância para a
nossa existência como classe trabalhadora nos mares territoriais brasileiros, muito mais do que a negociação periódica de
salários e os benefícios da nossa relação de trabalho.
Tenho claro hoje, que aqueles que ocupam posições de

maior hierarquia a bordo dos navios necessitam usar sua posição privilegiada e fazer um esforço no sentido de enxergar
mais longe, para ter uma visão do todo, de forma a obter um
quadro mais completo da nossa Marinha Mercante e das ameaças que a rondam. O Sindicato pode ajudar nisso. É preciso
elevar um pouco mais o olhar para além das balaustradas e
bordas falsas que cercam os nossos navios e considerar que o
Sindicato trabalha dentro de um ambiente que não conseguimos alcançar quando estamos a bordo. A visão que o Sindicato expõe é resultado de análises muito mais complexas e de
grande envolvimento com as questões que podem interferir
em assuntos de nosso interesse. A Organização Sindical conhece não apenas a empresa em que cada um trabalha, mas o
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“

Os músculos que podem fazer o corpo se mover
se encontram principalmente a bordo. O êxito
e a sobrevivência dos marítimos nos próximos
anos depende deste entendimento”.

universo que abrange a Marinha Mercante, alcançando praticamente todas as empresas de navegação que atuam no Brasil,
as autoridades, agências reguladoras e órgãos de governo e de
poder que regulam ou interferem em nossas atividades, bem
como outras organizações e entidades no Brasil e no exterior.
É preciso compreender que enquanto estamos a bordo tentando resolver as questões afetas diretamente ao nosso navio,
como a preocupação em operá-lo da melhor forma possível,
cumprir a programação, atingir a performance e obter os melhores resultados, o Sindicato tem acesso a uma quantidade
bem maior e confiável de informações e sua atuação permite
antecipar problemas bem mais complexos, que ainda podem
estar latentes e cujo alcance nem mesmo conseguimos notar
enquanto realizamos nosso trabalho a bordo.
A história de evolução das condições de emprego dos marítimos demonstra claramente que nada nos foi oferecido gratuitamente pelas empresas ou pelos governos, quaisquer que
sejam eles. Nenhum armador nos procurou para perguntar
se gostaríamos de passar mais tempo em terra com as nossas
famílias ou se desejaríamos ter aumentos de salário superiores
aos índices de inflação. Sempre que tivemos algum tipo de
ganho representativo foi porque tivemos na linha de frente o
nosso Sindicato em condição de enfrentar a força e a vontade
do nosso empregador de uma forma que não poderíamos fazer sozinhos. Historicamente, sempre fomos convidados pela
armação a participar da divisão dos prejuízos ou da redução
dos lucros, quando isso ocorreu. As conquistas verdadeiras e
importantes para os trabalhadores marítimos sempre ocorreram em meio a forte pressão e ameaças dos armadores e em
algumas ocasiões com greves.
Particularmente para os principais de bordo, é importante
compreender que no futuro só haverá comandantes, chefes de
máquinas e imediatos brasileiros em quantidade representativa se houver também tripulações brasileiras, que são constituídas de oficiais, subalternos e de guarnição. Olhar para o nosso próprio umbigo e atender às vontades do armador quando
se trata da nossa relação de emprego, pode ser uma decisão
confortável para o comando no curto prazo, na medida em
que evita situações difíceis para o comando, mas isso não nos
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ajudará a ter sucesso no objetivo de manter e ampliar a quantidade de postos de trabalho nos próximos anos, inclusive os
postos de trabalho para comandantes e chefes de máquinas.
O mercado de trabalho na bandeira de conveniência não tem
se mostrado muito favorável para os principais de bordo com
nacionalidade brasileira.
É importante considerar que há muito tempo já não estamos mais vivendo a realidade das décadas de 1960/1970,
em que um governo forte abraçou o setor marítimo brasileiro como estratégico para a nação e nos deu condições favoráveis para existir. Tampouco estamos vivendo nos anos
de 1980/1990, quando havia proteção constitucional para a
existência de Marinha Mercante na bandeira brasileira. Nessa mesmo linha de pensamento, resta evidente que as ações
dos governos e dos políticos brasileiros em geral não têm sido
guiadas por nacionalismo ou por planejamento estratégico de
longo prazo.
Por outro lado, não devemos desprezar o petróleo do pré-sal, que não deixou de existir nos mares do Brasil em função
do momento atual por que passamos. Essa riqueza, seguramente, será explorada de forma intensa nos próximos anos
e todos nós sabemos que esse óleo não chegará aos portos,
aos terminais e às refinarias sem que haja navios petroleiros e
embarcações offshore. Na realidade atual, para que tenhamos
chance de continuar usufruindo dos empregos e benefícios
que este rico setor pode oferecer a quem trabalha em nossos
mares, não devemos esperar que muitas oportunidades sejam
oferecidas pelo governo, por políticos ou pelas empresas. Devemos lutar para garantir o nosso acesso a esses empregos.
Para isso, é necessário fortalecer e apoiar a Organização Sindical Marítima Brasileira.
O Sindmar possui hoje uma estrutura robusta com sua
sede e delegacias regionais nos 12 portos em que atuamos de
forma permanente ao longo da costa brasileira. Isso permitiu ao longo dos últimos meses, durante negociações de ACT
com a Petrobras/Transpetro, que fizéssemos mais de 250 reuniões com representados em 16 portos diferentes, alcançando
mais de 3,5 mil marítimos participantes. É muito importante
notar que essa atuação envolve gastos e depende da existência
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Carlos Müller, em suas
muitas visitas a bordo, junto
com outros representantes
sindicais, lembrou que o futuro
da categoria está em jogo

de espírito solidário e da efetiva participação dos marítimos como
associados nos Sindicatos que os representam. As despesas realizadas para essa mobilização dos marítimos, em que, pela primeira
vez, conseguimos que a Transpetro reconhecesse a necessidade de
implantação do regime de trabalho 1x1, como já praticado nas demais empresas da cabotagem e off-shore brasileiros, teve até aqui
um custo que já chega perto dos R$ 300 mil no âmbito de Sindicato, Federação e Confederação ao longo de mais de seis meses.
Críticas são bem-vindas e nos ajudam a melhorar, mas apenas
críticas não mudam nossa realidade. O Sindicato necessita da ajuda
daqueles que representa para conseguir alcançar conquistas relevantes.

Os músculos que podem fazer o corpo se mover encontram-se principalmente a bordo. Podemos obter resultados muito mais significativos
e até mesmo engrandecedores para os marítimos brasileiros coletivamente, mas isso depende de termos a capacidade de desenvolver entre
nós uma visão e comportamento mais focados no interesse coletivo e
com mais participação, seja o nosso trabalho realizado a bordo ou em
terra, buscando seguir a orientação do Sindicato. O êxito e a sobrevivência coletiva dos marítimos brasileiros ao longo do tempo, nos próximos anos, dependem grandemente desse entendimento.
*Carlos Augusto Müller é Diretor de Relações Internacionais

MARÍTIMOS
EM GREVE

49

Transpetro
sofre
ataque
especulativo
POSSÍVEL
VENDA
DENUNCIADA
À CVM
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Apesar da crise no
setor, a Petrobras
continuará precisando
de embarcações para o
escoamento contínuo de
sua produção, que não
deixou de crescer nesse
período. Ao mesmo tempo
em que vem reduzindo
significativamente

Obsolescência: na frota da Transpetro, 22
embarcações foram construídas antes da
criação da subsidiária, em 1997

sua frota, a empresa
dá sinais evidentes e
fundamentados em fatos
e dados que levam a
categoria dos marítimos
a acreditar que está sob
um dos mais graves
ataques já sofridos em
relação a seus postos
de trabalho dentro do

Sistema Petrobras.
São eles: a contínua
redução da frota
brasileira; notícias de
venda de navios e,
mais recentemente,
da própria subsidiária
Transpetro
pela Petrobras;
crescimento

contínuo da frota
estrangeira no Sistema
Petrobras; reiteradas
demonstrações da
diretoria da Petrobras
do desejo de afretar
navios estrangeiros;
crise mundial no Brasil
e na Petrobras; e
Operação Lava-Jato.
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M dos problemas de competitividade da Transpetro,
reconhecido inclusive pelos comandantes das
embarcações durante a greve dos marítimos,
está no fato de operar uma frota obsoleta.

A partir desse cenário, o SINDMAR realizou um

levantamento sobre a situação da Transpetro, de sua frota, e
de seu quadro de trabalhadores marítimos e reuniu os dados
em uma apresentação audiovisual, que foi levada à categoria,
bem como a representantes das entidades de classe interessados nos rumos que o segmento marítimo poderá tomar no
Brasil. A diretoria da Petrobras assumiu publicamente em janeiro último que está trabalhando para vender a Transpetro.
O cenário preocupa a categoria, especialmente ante à
confirmação da Petrobras de que o seu plano de desinvestimento prevê a venda de partes significativas de suas principais subsidiárias, como a Petrobras Distribuidora (BR ) e a
Transpetro. No ano passado, a holding vendeu 49% da Gaspetro para uma subsidiária da japonesa Mitsui e negocia uma
fatia da Brasken.
O anúncio de que estavam em andamento estudos para
venda de ativos da Transpetro, feito pelo diretor financeiro
da Petrobras Ivan Monteiro em janeiro último, gerou um
vigoroso protesto do SINDMAR, que encaminhou uma denúncia à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) alertando que a declaração, além de prematura, não passou pela
análise e aprovação obrigatórias da diretoria da Petrobras.
Em nenhum momento a ideia foi levada aos empregados
ou discutida pela Transpetro junto à categoria. A representação do SINDMAR ressaltou que o diretor da Petrobras
desrespeitou a legislação, provocando insegurança junto
aos acionistas da estatal.
Nos últimos cinco anos, a Petrobras manteve contratos
com cerca de 300 navios -tanque no segmento de petróleo e
gás a um custo aproximado de R$12 bilhões/ano, sendo apenas 35 desses navios operados pela Transpetro em bandeira
brasileira, o que evidencia que a demanda da estatal está distante de ser suprida pela frota nacional.
O Programa de Modernização e Expansão da Frota
(Promef), lançado pela Transpetro em 2004, que prometia
a construção e a entrega de 49 navios, acabou fazendo água.
O Promef, que contou com um investimento de R$ 11,2 bilhões, entregou 15 navios, mas cancelou a encomenda de
16 embarcações, enquanto 12 outras tiveram seus projetos
suspensos. Os únicos dois estaleiros que continuam em funcionamento, o Atlântico Sul (EAS), em Pernambuco, e o Vard
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Promar , em Pernambuco e Rio de Janeiro, estão construindo
três suezmax e quatro gaseiros.
Um dos problemas de competitividade da Transpetro,
reconhecido inclusive pelos comandantes das embarcações
durante a greve dos marítimos, a qual não aderiram, é de
que entre os vários obstáculos que a empresa enfrenta está o
de operar uma frota obsoleta.
Para se ter uma ideia da idade dos navios da Transpetro,
basta dizer que um total de 22 embarcações registradas em
bandeira brasileira foram construídas antes da criação da subsidiária (1997). Isto significa que 11 navios têm entre 18 e 30
anos; 10 navios, mais de 30 anos e o rebocador, 39 anos.
O processo de alienação dos navios tornou-se mais acelerado depois de 2010, com a venda de oito navios em 2013 e
de cinco em 2014. Do total de 40 navios de bandeira brasileira
vendidos, 20 foram comercializados num período de 12 anos
(de 1998 a 2010) e outros 20 num espaço de cinco anos (entre
2011 e 2015), A Transpetro deverá alienar 14 embarcações
nos próximos cinco anos e pelo menos sete navios sairão de
operação de 2020 a 2025.
O SINDMAR demonstra ainda que a Transpetro promove ações para economizar com pessoal, admitindo a presença
cada vez mais reduzida de tripulantes brasileiros a bordo dos
navios da empresa. Do total dos cerca de sete mil empregados
da Transpetro, aproximadamente 2,4 mil são marítimos, dos
quais cerca de 2,2 mil trabalham embarcados e menos de
200 em terra.
O atual regime de embarque na Transpetro é de 2 x 1 (dois
períodos de trabalho por um de descanso), enquanto as demais empresas do mercado adotam o regime 1 x 1, inclusive as
empresas afretadas pela Petrobras. O pleito de isonomia com
as congêneres é uma das cláusulas da campanha do Acordo
Coletivo de Trabalho dos Marítimos da Petrobras e Transpetro, que tem como foco principal a garantia dos empregos dos
marítimos do sistema Petrobras, e a incorporação de navios
novos com bandeira e 100% de tripulação brasileiras.
O SINDMAR finaliza seu levantamento lembrando que
“a permanência e sobrevivência dos marítimos no sistema
Petrobras dependerão de nossa determinação e disposição
de luta, com envolvimento e a participação ativa de todos os
marítimos para alcançarmos nossos objetivos.”
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NAVIOS VENDIDOS
ENTRE 1998 E 2015
Um total de 40 navios
de bandeira brasileira foram vendidos
desde a criação da Transpetro:
20 navios vendidos entre 1998 e 2010 (durante 12 anos)
20 navios vendidos entre 2011 e 2015 (durante 5 anos)
O PROCESSO DE ALIENAÇÃO DE NAVIOS TORNOU-SE MAIS
ACELERADO APÓS 2010, COM OS SEGUINTES DESTAQUES:

2013 – vendidos 8 navios
2014 – vendidos 5 navios

REGIME DE
EMBARQUE ATUAL

A presença
de tripulantes
estrangeiros
a bordo de
plataformas e
navios afretados
da Petrobras é
um fato que deve
servir de alerta
para a categoria

Todas as empresas de cabotagem e
apoio marítimo que empregam brasileiros
praticam o regime 1x1.
Os contratos de trabalho de marítimos
brasileiros nas empresas afretadas pela
Petrobras (ex: Teekay, Maersk, Vships, Knot)
são no regime 1x1.
A Transpetro é a única empresa que
insiste em praticar o regime 2 x 1

COMPROMISSO
DE TODOS NÓS
A nossa permanência e sobrevivência
no Sistema Petrobras dependerão
da nossa determinação e disposição
de luta, com envolvimento e a
participação ativa de todos os
marítimos para alcançarmos os nossos
objetivos.
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Questionada sobre recorrentes episódios que
revelam os problemas por que passam a sua
frota, a empresa apresenta certificados, como se
documentos por si só evitassem acidentes

Terceirização
da inspeção
põe em risco
a segurança
e potencializa
desvios
54
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A insistência da
Transpetro em querer
terceirizar a inspeção
operacional dos navios
em seus terminais
é um dos pontos
que têm causado
estranheza às lideranças
sindicais durante as
negociações com os
representantes da
empresa. A tercerização
está na contramão
dos compromissos
com a segurança que
o Sistema Petrobras
alega ser uma de suas
prioridades. E, ainda
assim, volta e meia a
Transpetro traz este item
para a mesa, ciente de
que será rejeitado.

Como é evidente, a medida provocaria a precariza-

ção dos serviços, colocando em risco, por consequência, a
segurança das operações nos terminais, bem como do meio
ambiente, e estimularia a corrupção voltada para “a facilitação dos cumprimentos de itens de segurança”, conforme
assinala o ofício (de número OSB/Ic-0094/2016) enviado em
1º de junho à empresa pelo secretário-geral do SINDMAR e
da CONTTMAF Odilon Braga.
A terceirização também debilita o entendimento da importância da primeirização da mão de obra marítima no âmbito do Sistema Petrobras, aspecto fundamental para o fortalecimento da própria empresa e de suas subsidiárias e que,
por esta razão, encontra-se no cerne das questões discutidas
pelas lideranças do movimento.
O que causa mais surpresa é que em momento algum as
lideranças cogitaram que poderiam negociar este ponto, e
ainda assim a empresa “contrabandeou” este item, de forma
pouco transparente, para a minuta do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) - como se algo tão relevante pudesse passar
despercebido pelas lideranças do movimento.
A resposta, veio à altura, no mesmo ofício de 1º de junho, no qual a inclusão da terceirização da inspeção foi
prontamente rechaçada e a sua retirada da minuta exigida. A
inspeção dos navios da Transpetro é hoje uma tarefa desempenhada por 47 oficiais mercantes de seu quadro de pessoal.
Na visão do SINDMAR, esta atividade, pela importância que
tem para a segurança, deve ser ampliada com a absorção de
mais oficiais mercantes, com larga experiência e em função
de um planejamento na carreira. Como é de conhecimento
de todos na categoria, esta é uma função valorizada no meio
profissional, e seu acesso e condições para integrar este quadro deveria servir como um dos instrumentos de fixação dos
marítimos no quadro funcional da Transpetro.
A insistência da Transpetro nesta terceirização vem corroborar o que o SINDMAR tem colocado como um fato: O
discurso quanto à segurança das operações é apenas isto...
um discurso. A alta administração não demonstra coerência
com compromissos, na prática. Isto já havia sido observado
pelo SINDMAR anteriormente às atuais negociações coletivas e nos ficou muito claro quando no ano passado teste-

A

munhamos um navio gaseiro operando sem pressão positiva
na superestrutura e outro operando suas máquinas ao longo
de meses em estação de emergência. As dificuldades em fazermos a Transpetro compreender o absurdo destas práticas
nos levaram a oficiar o registro dos fatos à presidência da
empresa com cópia à Diretoria de Costa e Portos (DPC) da
Marinha do Brasil. O assunto também foi objeto de audiência da presidência do SINDMAR com o Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra Leal Ferreira.
Difícil de acreditar, mas, o fato é que os primeiros ofícios recebidos da administração da Transpetro, como resposta, eram um desaguar de informes de certificados que
os navios possuíam. Como se papéis, por si só, evitassem
catástrofes. Papéis, expostos em paredes ou arquivados em
gavetas, não são defesas para má prática ou conduta. A
Transpetro demorou diante da insistência do SINDMAR
para reconhecer os problemas, agradecer as informações e
se comprometer com sua correção.
Mesmo assim, seu corpo administrativo não deixou de
“vender” aos navios a ideia de que o SINDMAR estava contra os mesmos. Por mais incrível que pareça, talvez como
consequência da extrema subserviência de quem se dedica
a acreditar e a considerar sem maior análise, em tudo que
tenha origem na alta administração da Transpetro, houve quem acolhesse o discurso da empresa. Deveriam antes
reagir contra atitudes gerencias equivocadas para impedir
que resultem em riscos inaceitáveis à segurança das pessoas
a bordo e à proteção do meio ambiente, responsabilidades
públicas maiores do comando.
Seja como for, O SINDMAR não vai pactuar com iniciativas da empresa que levem à terceirização de funções estratégicas no que se refere à segurança. Se a atual administração tem
maior compromisso com o faz de conta, não nos obrigamos a
agir de igual forma. Se houver alguma decisão de Tribunal que
nos obrigue aceitar o comportamento incoerente da empresa,
estará criada uma condição fora de nossa competência para
buscar corrigi-la de imediato, mas, não seremos nós que concordaremos, facilitando a implantação de práticas que atentam à segurança das pessoas, dos navios, das instalações e do
meio ambiente. Nosso compromisso não se limita ao discurso.

proposta não estava em pauta na mesa de negociações, mas a
Transpetro, mesmo assim, ‘contrabandeou’ este item para a minuta
do Acordo Coletivo de Trabalho, como se a primeirização’ da mão
de obra não fosse fundamental para fortalecer a empresa.
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O Caso
Chem
Violet

MENTIRAS
SINCERAS
NÃO NOS
INTERESSAM
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O Chem Violet é um naviotanque para produtos químicos
e derivados de petróleo,
operado pela empresa Eco
Tanker, com bandeira de Malta
e tripulação turca. Desde o final
de 2013, a embarcação estava
afretada à Petrobras e, ao
contrário do que foi divulgado
por alguns administradores a
bordo de navios da Transpetro,
não se trata de um dos
petroleiros que a Transpetro
informou que iria adquirir para
operar na bandeira brasileira,
com tripulantes brasileiros.
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Aliás, a promessa não cumprida pela Transpetro
com relação à aquisição de 17 novos navios de cabotagem, que se
junta a tantas outras fantasias, boatos e inverdades plantadas a bordo dos navios da Transpetro nos últimos meses,acabou se tornando motivo para que tais navios ficassem conhecidos na Marinha
Mercante Brasileira como the ghost ships – os navios fanstasmas.
A história dos tripulantes do Chem Violet, no entanto, nada
tem de fantasia. Trata-se de um caso real de desrespeito aos trabalhadores marítimos. Em dezembro de 2015, os 12 tripulantes do
Chem Violet, que operava na rota Rio de Janeiro-Macaé, pararam
de receber salários, provisões ou qualquer tipo de material do armador, a empresa Eco Shipping. Eles, então, entraram em contato
com o Delegado Regional do SINDMAR e Inspetor da Federação
Internacional dos Trabalhadores em Transportes (ITF) em Santos-SP, Renialdo Salustiano de Freitas,solicitando ajudapara mover
uma ação trabalhista. Isso foi feito e, no decorrer do processo, o
navio acabou sendo arrestado.
No último dia 28 de junho, foi realizada uma audiência de
conciliação em Macaé (RJ), presidida pelo Juiz do Trabalho
Claudio Victor de Castro Freitas que, em uma decisão inusitada,
optou porprosseguir com a sessão a bordo da embarcação, a fim
de ver de perto as condições em que a tripulação se encontrava.
Também participaram da inspeção o Procurador do Ministério
Público do Trabalho José Pedro dos Reis, o Port State Control

(Inspeção da Marinha), advogados, representantes da Petrobras
em Macaé, policiais federais e o representante da Capitania dos
Portos. Ao chegar a bordo, o juiz visitou todas as dependências
da embarcação e despachou em seguida, encerrando a audiência
no camarote do Comandante.
Em sua decisão, o magistrado considerou a Petrobras
corresponsável solidária ou subsidiária, condenando a empresa a pagar dois meses dos salários atrasados e a repatriação de todos os tripulantes turcos, ficando o restante (o
pagamento de mais três meses de salário e a indenização por
danos morais) condicionado à venda do navio.
O Chem Violet foi rebocado até a Baía de Guanabara, no
Rio de Janeiro, onde permanecerá sob os cuidados da Petrobras até que saia a decisão final da Justiça. Os advogados da
tripulação acreditam que o armador deva ter ido à falência,
abandonando o navio e os tripulantes, e que a embarcação esteja hipotecada a algum banco na Europa. Como o valor do
navio é bem maior que o montante das dívidas, a esperança é
que o banco ou alguma seguradora apareça para saldar o débito e tomar posse da embarcação. Caso isso não ocorra, o juiz
deve proferir a sentença final com o leilão da embarcação, o
que atrasaria o resgate das dívidas trabalhistas.
Por solicitação do SINDMAR, o armador também foi
denunciado por não cumprimento da RN-72, já que o Chem
Violet operava em águas jurisdicionais brasileiras, havia mais
de 90 dias, sem qualquer tripulante nacional. A Eco Shipping
também responde por dumping laboral e danos morais, tendo
sido reivindicados para a tripulação turca os mesmos direitos
dos marítimos brasileiros, como pagamento de férias, 13º salário, FGTS e multa rescisória.
O Delegado Regional do SINDMAR e inspetor da ITF
Renialdo Salustiano disse que, desde as primeiras denúncias,
a Petrobras jamais assumiu qualquer responsabilidade sobre a
tripulação do Chem Violet. A petroleira alegou que o contrato
com a Eco Shipping não seria renovado devido a problemas
de atraso na operação da embarcação por conta, entre outros
fatores, do não pagamento dos salários dos tripulantes.
“Não dá para entender por que, mesmo depois de todas
as delações sobre falcatruas realizadas no afretamento de navios estrangeiros, a Petrobras continua insistindo em não ter
navios próprios, o que a deixará sem o poder de regular preços e à mercê do mercado, tendo em vista as notícias de que
está colocando à venda a única empresa pela qual o Estado
brasileiro ainda navega”, afirmou.
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A greve dos marítimos
da Transpetro teve ampla
repercussão na mídia
especializada internacional, o
que se deve em grande parte ao
apoio da International Transport
Workers’ Federation (ITF) - a
Federação Internacional dos
Trabalhadores em Transporte.
Em meio aos veículos
estrangeiros que deram
cobertura ao assunto estão o
Hellenic Shipping News, World
Maritime News, CNSS, The
Seafarers Times, PortNews,
The Maritime Executive e
Maritime Journal.
58

Revista UNIFICAR

09/06/201
6 15:02

Entre as declarações destaca-se a do presidente

do SINDMAR, Severino Almeida, publicada no Hellenic
Shipping News:
“Todo mundo sabe, no Brasil e no exterior, que o Sindicato dos Marítimos Brasileiros [SINDMAR] foi o grande responsável por manter a bandeira brasileira hasteada no mar.
Podemos dizer com orgulho que promovemos ativamente a
fundação da Transpetro e que os marítimos brasileiros são
seguros e eficientes. Nós demonstramos que o Brasil tem
conhecimento técnico e experiência para fornecer toda a logística necessária pela indústria offshore e vamos agir para
garantir que marítimos brasileiros continuem a ser a espinha
dorsal da indústria que ajudaram a criar.”
O jornal também publicou a seguinte declaração de Stephen Cotton, Secretário-geral da ITF:
“Queremos expressar nosso total apoio aos nossos colegas brasileiros. Essas potenciais práticas discriminatórias
[referindo-se a práticas adotadas pela Transpetro], que
podem prejudicar a identidade da bandeira nacional, não
são consistentes com a forma como qualquer corporação
transnacional justa e honesta deve executar - especialmente
quando o governo brasileiro é o principal acionista. Esta-
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Brazilian seafarers’ unions have voted to take industrial action in an attempt to gain equal shore time to sea time (the 1x1 system).
The unions, affiliated to the huge CONTTMAF (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na
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mos prontos para apoiá-los por meio desta posição.”
Já o presidente da ITF, Paddy Crumlin, fez o seguinte comentário na mídia internacional:
“Sindicatos ligados à Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte compartilham dos mesmos princípios e valores que os marítimos brasileiros, e estamos prontos para apoiá-los. Eles têm sido parte da construção de uma indústria segura no
setor de offshore, um marco que é reconhecido internacionalmente, e eles merecem não apenas o reconhecimento adequado, como
também a igualdade de condições para o seu funcionamento.”
Há de se ressaltar que o conteúdo das matérias publicadas na
mídia internacional foi fidedigno, correspondendo ao que de fato
estava ocorrendo, contrastando com o noticiário veiculado no
Brasil, que nem sempre trazia informações precisas.
A Folha de S. Paulo e outros jornais, por exemplo, chegaram
a noticiar que o movimento atingiria 17 embarcações, que começaria no dia 10 de maio (e não no dia 14) e que seria a primeira
greve do governo Temer, tentando atrelar ao movimento um caráter político-partidário que ele definitivamente não teve e não tem.
A greve, não custa lembrar, foi decidida em Assembleia
realizada no dia 4 de maio, para início no dia 14 daquele mês
- e não dia 10, data de uma mobilização nacional organizada

09/06/2016 14:59

por outras entidades sindicais do país - exatamente porque
não tinha vínculo com este movimento. A greve foi motivada
exclusivamente por questões trabalhistas pleiteadas há vários
anos pelos trabalhadores marítimos da Transpetro - cerca
de 2,2 mil profissionais, o equivalente a 18% dos marítimos
de todo o país. A categoria reivindica essencialmente o regime de embarque 1x1, idêntico ao praticado pelas demais
empresas de navegação que atuam no Brasil, e tratamento isonômico com os demais trabalhadores do Sistema Petrobras.
O movimento grevista visou a totalidade da frota da
Transpetro, e não apenas 17 embarcações, número arbitrado
pela Folha (como um “coelho sacado da cartola”) e reproduzido por outros veículos. Em sua maioria, contudo, os veículos
acabaram corrigindo o noticiário, com destaque para o Valor
Econômico, que deu ênfase, em nota, ao indeferimento pelo
TST do pedido de ilegalidade da greve ajuizado pela Transpetro (Ver reproduções nesta página e nas páginas seguintes).
Além de Valor e Folha, publicaram matérias sobre a greve no
Brasil, os seguintes veículos: Estado de S. Paulo On Line, Monitor
Mercantil, Diário de Pernambuco, Diário de Notícias (SC), Diário
do Sudeste (PR), Portal da Navegação, PetroNotícias, PortoGente,
Blog Lauro Jardim (O Globo) e Blog Luiz Remi, entre outros.
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Brazilian seafarers are ready to begin industrial action this Saturday,
14 May, in a dispute over discriminatory practices that potentially
undermine the national flag identity of its offshore and cabotage fleet.
Brazilian seafarers’ unions affiliated to the huge CONTTMAF
(Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários
e Aéreos, na Pesca e nos Portos) union federation have voted to take
industrial action that will impact all vessels – both tankers and
offshore – owned and operated by Transpetro, the oil and gas
transportation subsidiary of the Brazilian petroleum corporation
Petrobras.
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The vote for escalating industrial action took place on 4 May and was
held on all vessels. Support for the action was overwhelming, and the
company was notified on 6 May.
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The problems behind the decision are not new, and were included in
collective bargaining agreement negotiations that began last year.
They include the ending of discriminatory practices in Petrobras, and
increasing health and safety mechanisms in order to set up a level
playing field with other companies hired by it and its subsidiary
companies.
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Severino Almeida, president of CONTTMAF and the SINDMAR maritime
officers’ union, explained: “Employment stability is already included in
collective agreements signed between Petrobras and other unions. The
system of working one period on board and the same period of shore
leave (the ‘1 x 1’ system) is already current practice in all other
private shipping companies operating in the Brazilian offshore industry
hired by Petrobras and its subsidiary companies. This system is there
to prevent accidents caused by fatigue. The fact that all other private
companies operating in the Brazilian offshore and cabotage sectors,
apart from Petrobras subsidiaries, offer it not only creates unfair
http://www.infomarine.net/index.php/markets/109-shipbrokers-categor...
competition but increases risk.”
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He continued: “Everybody knows, in Brazil and abroad, that Brazilian
Seafarers’ unions were greatly responsible for keeping the Brazilian
flag hoisted at sea. We can proudly say that we actively promoted the
foundation of Transpetro and that Brazilian Seafarers are safe and
efficient. We have demonstrated that Brazil has the technical
knowledge and expertise to provide all the logistics needed by the
offshore industry and we shall act to ensure Brazilian seafarers
continue to be the backbone of the industry we have helped to create.”
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ITF general secretary Steve Cotton, stated: “We want to express our
total support for our Brazilian colleagues. These kind of potentially
discriminatory practices, which may undermine the national flag
identity, are not consistent with how any fair and honest transnational
corporation should perform – especially when the Brazilian
government is the main stockholder. We are ready to support those
making this stand.”
ITF president Paddy Crumlin commented: “There’s no shortage of
corporations in many countries that try to use discriminatory practices
which are potentially in breach of the basic principles of trade union
rights laid down by the ILO and the UN Global Compact. ITF unions
share the same principles and values as Brazilian seafarers, and we
are ready to support them. They have been part of the construction of
a safe and profitable oil and offshore industry, a landmark industry
that is internationally recognised, and they deserve not only the
proper recognition but also a level playing field in which to operate.”
He added: “We hope that this uncooperative attitude by Transpetro is
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Brazil's seafarers ready to take on Transpetro

Brazilian seafarers’ unions affiliated to the Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos (CONTTMAF) union
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discriminatory practices that potentially
undermine the national flag identity of its offshore and
cabotage fleet.

federation have voted to take industrial action this Saturday, 14 May on all vessels
owned and operated by Transpetro, an oil and gas transportation subsidiary of
Petrobras.
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The action that will impact both tankers and offshore comes amid a dispute over what the
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unions have described as “discriminatory practices that potentially undermine the national flag
identity of its offshore and cabotage fleet.”
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The vote for escalating industrial action took place on 4 May and was held on all vessels.
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According to the International Transport Workers’ Federation (ITF) the support for the action
was overwhelming, and the company was notified on 6 May.
“The problems behind the decision are not new, and were included in collective bargaining
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practices in Petrobras, and increasing health and safety mechanisms in order to set up a level
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and other unions. The system of working one period on board and the same period of shore
leave (the ‘1 x 1’ system) is already current practice in all other private shipping companies
operating in the Brazilian offshore industry hired by Petrobras and its subsidiary companies.
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Brazilian seafarers’ unions affiliated to the Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos (CONTTMAF) union federation have voted to take industrial
action this Saturday, 14 May on all vessels owned and operated by Transpetro, an oil and gas transportation
subsidiary of Petrobras.
The action that will impact both tankers and offshore comes amid a dispute over what the unions have
described as “discriminatory practices that potentially undermine the national flag identity of its
offshore and cabotage fleet.”
The vote for escalating industrial action took place on 4 May and was held on all vessels. According to
the International Transport Workers’ Federation (ITF) the support for the action was overwhelming, and the
company was notified on 6 May.
“The problems behind the decision are not new, and were included in collective bargaining
agreement negotiations that began last year. They include the ending of discriminatory
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“Employment stability is already included in collective agreements signed between
of shore leave (the ‘1 x 1’ system) is already current practice in all other private shipping
companies operating in the Brazilian offshore industry hired by Petrobras and its subsidiary
companies.
“This system is there to prevent accidents caused by fatigue. The fact that all other private
companies operating in the Brazilian offshore and cabotage sectors, apart from Petrobras
subsidiaries, offer it not only creates unfair competition but increases risk,” Severino Almeida,
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ITF president Paddy Crumlin voiced support to the Brazilian colleagues, adding that there’s no

shortage of corporations in many countries that “try to use discriminatory practices which are
potentially in breach of the basic principles of trade union rights laid down by the ILO and the
UN Global Compact.”

→

→

Last Year But Still ‘Some of the

Petrobras and other unions. The system of working one period on board and the same period

president of CONTTMAF and the SINDMAR maritime officers’ union, explained.

→

US: Imports at Ports Lower Than

playing field with other companies hired by it and its subsidiary companies,” the ITF said.

Revista UNIFICAR

6.9

Brazilian Seafarers to Escalate

practices in Petrobras, and increasing health and safety mechanisms in order to set up a level

60

6.6

HEADLINES

1 de 2

09/06/2016 14:56

MÍDIA NACIONAL

MARÍTIMOS
EM GREVE

61

MÍDIA NACIONAL

62

Revista UNIFICAR

www.sindmar.org.br Julho/Agosto de 2016

