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MARÉ ALTA
SEU EMPREGO, NOSSA LUTA!

BONS VENTOS

O SINDMAR e a CONTTMAF conseguiram assegurar os
postos de trabalho dos homens e das mulheres do mar,
ameaçados pela nova Lei de Migração. Durante reuniões
com o Conselho Nacional de Imigração, a Representação
Sindical participou da definição da nova RN 6, mantendo a base da antiga RN 72 e garantindo percentual de
Marítimos brasileiros nas embarcações estrangeiras que
operarem no Brasil por mais de 90 dias.

Perspicaz, a Log-In saiu da situação crítica em um
passado recente adotando medidas eficazes, como a
venda de seus dois melhores navios: o Tambaqui e o
Tucunaré. Hoje, a empresa está buscando expansão.
Ela negociou embarcações que um estaleiro deixou
de construir e encomendou navio no exterior para
aumentar a frota.
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

PODER MARÍTIMO
Na regulamentação da nova Lei de Migração, a Marinha
do Brasil ofereceu importante contribuição para firmar
entendimento sobre a necessidade de se manter a contratação de Marítimos brasileiros em navios estrangeiros
que operem por mais de 90 dias em águas nacionais.

A Log-In assinou acordo com o SINDMAR para pagamento de Participação nos Resultados – PR referente
ao exercício de 2017. Com bons números alcançados,
falta apenas a apuração do 4º trimestre de 2017 para
se confirmar a gratificação. A avaliação está prevista
para sair em abril de 2018. A expectativa é positiva.

HIGH TIDE
YOUR JOB, OUR STRUGGLE!

GOOD WINDS

SINDMAR and CONTTMAF managed to secure jobs
held by Brazilian maritime workers which were under
threat by the new Migration Law. During meetings with
the National Immigration Council, the Trade Union Representation engaged in the definition of the new RN 6,
maintaining the base of the former RN 72 and guaranteeing a percentage of Brazilian seafarers on foreign vessels operating in Brazil for more than 90 days.

In a canny manner, Log-In came out of the critical
situation from the recent past by taking effective
measures, such as the sale of its two best ships: the
Tambaqui and the Tucunaré. Today, the company is
seeking expansion. It negotiated vessels that a shipyard had stopped building and commissioned ships
overseas to increase its fleet.
PROFIT SHARING

MARITIME POWER
During the regulation of the new Migration Law, the
Brazilian Navy made an important contribution to signing an understanding of the need to keep hiring Brazilian seafarers workers in foreign vessels operating for
more than 90 days in national waters.

Log-In signed an agreement with SINDMAR to pay
Profit Sharing – PS for the budget year of 2017. With
good figures achieved, it only lacks the determination
of the fourth quarter of 2017 to confirm the bonus.
The evaluation is expected to come out in April 2018.
Spirits are high.
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MARÉ BAIXA
DEVAGAR QUASE PARANDO

PIRANGUEIRA MOR

Depois de cancelar a contratação de 17 navios previstos no Programa de Modernização e Expansão da Frota – PROMEF, no fim de 2016, a Transpetro prometeu
trazer navios afretados a casco nu com tripulação brasileira, mas, até agora, a promessa não foi cumprida.
A proposta não está evoluindo sob a gestão do diretor
de Transporte Marítimo, Rogério Figueiró.

Mesmo sendo considerada uma das líderes do mercado de Cabotagem, a Mercosul Line está dificultando
a assinatura de acordo com os Marítimos. À mesa de
negociação, vive dizendo que vai mal das pernas, que
não pode arcar com os reajustes pleiteados pela Representação Sindical, mas as notícias do mercado contrariam essa informação. O RH da empresa dificulta
as negociações e age com má vontade, demonstrando
grande desrespeito com as suas tripulações.

ECONOMIZANDO TOSTÃO
O Sistema Petrobras pretende, pelo terceiro ano consecutivo, mudar o índice utilizado no reajuste dos benefícios de seus empregados, escolhendo sempre o de menor
valor nominal. A organização já havia alterado a forma
de reajustar valores, substituindo o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA pelo Índice do
Custo de Vida avaliado pelo Departamento Intersindical
de Estatística e Estudos Socioeconômicos – ICV Dieese.
Agora, pretende mudar para o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – INPC nas negociações deste ano.
REPULSA
A postura da Pancoast é digna de desprezo. A empresa tem navios operando em águas jurisdicionais
brasileiras há mais de 90 dias e se recusa a discutir
Acordo Coletivo de Trabalho – ACT com o SINDMAR, tornando precárias as relações de trabalho.
PÁREO DURO
Assim como a Pancoast, a Hidrovias do Brasil vem
criando obstáculos nas negociações com o SINDMAR.
A empresa comprou os dois melhores navios da Log-In – o Tambaqui e o Tucunaré – há dois anos e, até o
momento, não assinou o ACT das tripulações.
HOSTILIDADE GRATUITA
A Norsul está abandonando a relação amistosa que vinha
mantendo há anos com o SINDMAR. Mesmo com acordo vigente, a Representação Sindical mantém contato,
mas, de dois anos para cá, gratuitamente, a empresa vem
apresentando um comportamento hostil e conflituoso.
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JOÃO SEM BRAÇO
Em 7 de novembro, a Norsul encaminhou ao SINDMAR
comunicado sobre a abertura do processo para eleição
de representantes da Comissão Interna de Prevenção de
Acidentes – CIPA. As inscrições, porém, haviam se encerrado 20 dias antes, em 18 de outubro. Lamentável!
SOFRIMENTO EM DOBRO
Os participantes do Plano Petros do Sistema Petrobras - PPSP têm sofrido duplamente: com a atual administração da empresa patrocinadora e com o atual
governo. Além de a Petrobras não estar honrando seus
compromissos quanto às garantias financeiras para os
participantes, o governo golpista trabalha para que seguradoras privadas recebam os lucros da administração de planos de previdência e de saúde dos trabalhadores. Para isso, faz uso das decisões de sua Secretaria
de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
– SEST para cobranças financeiras aos participantes
do Plano Petros. Tais cobranças têm como justificativa uma projeção atuarial que aponta para déficit em
um futuro de duas décadas. Divulgam o déficit como
já existente, mas este só surgirá se for mantido o cenário econômico negativo atual, criado para contribuir
com o movimento político orquestrado para apear do
poder a presidenta Dilma e suas políticas públicas voltadas a uma melhor distribuição de renda na sociedade brasileira. É mais um “presente” aos “midiotas” que
foram às ruas vestindo verde e amarelo, bateram suas
panelas ou montaram no pato da Fiesp. Esses até que
fizeram por merecer, mas o problema é que nem todos
contribuíram para isso. Merecendo ou não, todos sofrerão, caso as ações judiciais em curso não restabeleçam o direito dos participantes.

Janeiro de 2018

LOW TIDE
MOVING SLOWLY

TRULY DESPICABLE

After cancelling the contracting of 17 ships foreseen
in the Fleet Modernization and Expansion Program –
PROMEF at the end of 2016, Transpetro promised to
bring bareboat chartered ships with Brazilian crew but,
so far, the promise has not been fulfilled. The proposal
is not evolving under the management of the Director
of Maritime Transport, Rogério Figueiró.

Despite being considered one of the leaders in the cabotage market, Mercosul Line is hampering the signing of
agreement with the seafarers. At the negotiating table,
always saying that it’s broken, that it can't afford the adjustments pleaded by the Trade Union Representation,
but the market news contradicts that information. The
company's HR makes negotiations difficult and acts unwillingly, showing great disrespect to its crews.

SAVING PENNIES

PLAYING DUMB

The Petrobras System intends, for the third consecutive year, to change the index used to increase the employees’ benefits, always choosing the lowest nominal
value. The organization had already changed the way
to readjust values, replacing the Extended National
Consumer Price Index – IPCA with the Cost of Living Index evaluated by the Inter-Union Department
of Statistics and Socioeconomic Studies – Dieese. The
company has now switched to the National Consumer
Price Index – INPC in this year's negotiations.
DESPICABLE
Pancoast's stance is worthy of contempt. The company has ships operating in Brazilian jurisdictional
waters for more than 90 days and refuses to discuss
Collective Labour Agreement (CLA) with SINDMAR,
making work relations precarious.
BETWEEN A ROCK AND A HARD PLACE
Just like Pancoast, Hidrovias do Brasil has created
obstacles in the negotiations with SINDMAR. The
company bought the two best Log-In ships – the
Tambaqui and the Tucunaré – two years ago and, so
far, has not signed the crews’ CLA.
GRATUITOUS HOSTILITY
Norsul has abandoned the friendly relationship it had for
years with SINDMAR. Even with the current agreement,
the Trade Union Representation maintains contact, but
in the past two years, for no apparent reason, the company has shown a hostile and confrontational behaviour.

Norsul sent a statement to SINDMAR, on 7 November, on the applications for the Internal
Commission for Accident Prevention, informing
that the registrations would occur between October 4 and 18. Disgraceful!
DOUBLE SUFFERING
The participants of the Petros Plan of the Petrobras
System - PPSP have suffered doubly: with the administration of the sponsoring company and also
with the current government. In addition to Petrobras not honouring its commitments regarding financial guarantees for the participants, the coup
government works to ensure that private insurers
receive the profits from the administration of the
workers' pension and health plans. For this purpose, the government makes use of the decisions
of its Secretariat of Coordination and Governance
of State Enterprises (SEST) to impose financial
charges to participants in the Petros Plan. Such
charges have as justification an actuarial projection
that points to deficit in two decades. They advertise
it as an existing deficit, but it will only arise if the
current negative economic scenario is maintained.
It was created to contribute to the political movement to eliminate President Dilma and her public
policies, aimed at a better distribution of income in
Brazilian society. It is another "gift" to the "mediots"
who went to the streets wearing green and yellow,
banged their pots and pans or mounted the Fiesp
duck. Those have even deserved it, but the problem
is that not all contributed to it. Deserving or not,
everyone will suffer if the lawsuits in progress do
not re-establish the rights of the participants.
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PALAVRA DO PRESIDENTE

OS MISERÁVEIS DO MUNDO,
ONTEM E HOJE
Há algumas semanas, a Transpetro divulgou um
comunicado a seus empregados marítimos sobre
a implantação do regime 1x1, com o registro
quantitativo de oportunidades de ascensão na
carreira. Mais oportuno do que lembrar como o 1x1 foi
conquistado - por insistência e por esforço de nossas
Entidades Sindicais Marítimas – é fazermos uma
reflexão coletiva sobre as vantagens de lutar.
O mundo não foi criado como nós o vemos hoje.
Logo no início da próxima década, estaremos comemorando o primeiro centenário do fim do trabalho aos domingos e do abuso no trabalho infantil. As fábricas chegavam a empregar crianças de
seis anos de idade em regime de trabalho adulto!
As mudanças alcançadas no mundo do trabalho
ao longo do século passado, que permitiram aos
trabalhadores chegar às condições vivenciadas
nos dias atuais, não foram gratuitas, nem deixaram de apresentar riscos. É importante notar que
melhoria significativa de vida não se alcança sem
enfrentá-los. Não tivéssemos lutado e corrido
riscos no passado, estaríamos ainda convivendo
com a realidade dos primórdios da civilização.
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Enquanto, no Brasil, homens e mulheres do mar
gozam de salários de padrão internacional e
alto nível de segurança no trabalho, existe pelo
mundo uma bem montada indústria do bem-estar para marítimos miseráveis, a tal Seafarers’
Welfare Industry, que conta com a participação
da iniciativa privada, de instituições religiosas e
até de organizações sindicais. São iniciativas que
contribuem para que armadores mantenham-se
confortáveis explorando Marítimos nos mares do
mundo. Um dos informes publicitários dessa indústria mostra marinheiros em torno de pratos
de comida, acompanhados de uma singela caixa
de biscoito e um copinho de refresco ou, talvez,
água do pique tanque. Emociona até o coração

Janeiro de 2018

Viramos o jogo e nossa luta
nos trouxe até o patamar
em que nos encontramos.
Devemos continuar
fazendo a nossa parte!
mais duro! Em outra foto, a assinatura indelével dos interessados nessa indústria: um almoço
triste e enfadonho, em hotel cinco estrelas, com
taças de cristal, onde bondosos senhores são maltratados pela falta do biscoitinho e do refresco.
A realidade factual de Marítimos explorados é
aquela que a Armação utiliza nas comparações de
custos de tripulações que, constantemente, expõem. São os nossos reais competidores. Tenham
em mente que não existe como competir com a
fome, com os salários indignos, com os contratos
não cumpridos, com a insegurança no trabalho!
Esta é a situação de muitos marinheiros ao redor
do mundo e até mesmo em navios estrangeiros
que operam em nossas águas. Não se equivoquem. Essas organizações não se movimentam
para destruir esta Marinha Mercante de fome que
não queremos. Não existem para que seja impedida de operar nos portos. Existem para torná-la
aceitável, respeitável e possível. De quebra, ainda
recebem a admiração de gente que não enxerga
dois palmos à frente do nariz. Isto quando não
possuem interesse direto nesta exploração.
Acredito não ser necessário tecer maiores comentários sobre tal política de aceitar e até incentivar

uma Marinha Mercante de miseráveis. Quem quiser
contribuir para fixar a mendicância em nosso meio,
que prepare seus donativos. Nós não queremos.
O fato é que a Marinha Mercante de profissionais
bem pagos, que não precisam de caridade, nunca é
objeto de destaque e de valorização pela chamada
indústria marítima. Nosso pessoal a bordo precisa
ter percepção destes aspectos acima. Poucos possuem. E olhem que estou sendo otimista.
Três décadas atrás, quando mobilizamos toda a
categoria dos Marítimos em uma greve histórica,
éramos nós, brasileiros, os conhecidos nos portos
mundo afora como os miseráveis. Viajávamos sem
dinheiro porque deixávamos o pouco que ganhávamos com as nossas famílias. Viramos o jogo e nossa
luta nos trouxe até o patamar em que nos encontramos. Devemos continuar fazendo a nossa parte!
Se em nosso país não precisamos das benesses
ofertadas aos arítimos miseráveis dos países de
baixo custo, isso se deve a uma estrutura sindical
que trabalha incansavelmente pela melhoria das
relações de trabalho de quem representa. Aqueles
que, matreiramente, esperam que apenas os outros contribuam para sua vida melhorar devem
envergonhar-se por agir assim. Um dia poderão
estar convivendo exclusivamente com gente de
mesmo nível e lamentarão ser o que são. Pode até
já ser tarde.
Aproveitamos o momento de início de ano para
desejar que 2018 seja abundante em oportunidades que resultem em conquistas coletivas obtidas
com unidade e com luta!

Severino Almeida Filho
Presidente da CONTTMAF e do SINDMAR
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A WORD FROM THE PRESIDENT

MISERABLE SEAFARERS
OF THE WORLD,
YESTERDAY AND TODAY
A few weeks ago, Transpetro released a statement
to its maritime workers about the implementation
of the 1on x 1off regime recording the amount of
career development opportunities generated. More
seasonable than remembering how 1on x 1off was
achieved – by perseverance and hard work of our
Seafarers Trade Unions – is to make a collective
reflection on the advantages of struggling.
The world was not created as we see it today.
Early in the next decade, we will be celebrating
the first centenary of the end of work on Sundays and child labour abuse. At that time, factories even came to employ six-year old children
in adult work regime! The changes achieved in
the world of labour over the last century, which
allowed workers to reach the conditions experienced today, were not granted freely nor without
risks. It is important to note that significant life
improvement cannot be reached without facing
risks. Hadn’t we fought and faced risks in the
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past we would still up to today be dealing with
the reality of the dawn of civilization.
While in Brazil seafarers enjoy international standard wages and high-level security at work, there is
around the world a well-assembled industry targeting impoverished maritime workers’ wellbeing – the
Seafarers’ Welfare Industry – which includes the
participation of the private sector, religious institutions and even trade unions. These initiatives are in
fact contributing to keep shipowners comfortable
exploring maritime workers in the seas. One of this

Janeiro de 2018

We turned the game and
our struggle brought
us to the stage where
we are now. We must
continue to do our part!
industry's advertisements shows seafarers around
warm food dishes, accompanied by a modest cookie
jar and some refreshments or perhaps potable water
from the ship’s tanks. This image would touch even
those with a heart of stone! In another picture, the
indelible signature of those interested in this industry: a sad and boring lunch in a five-star hotel with
crystal glasses, in which gentlemen are mistreated,
not receiving biscuits and refreshments.
The “actual” reality of exploited seafarers is the one
that shipowners use for the crew cost comparisons
they constantly report. They are our real competitors. Bear in mind that there is no way to compete
with hunger, unworthy wages, unfulfilled contracts
and unsafe conditions onboard! This is the reality
of many seafarers around the world and even in
foreign vessels operating in our waters under international agreements. Do not misunderstand! These
organizations do not act to stop this unwanted
Merchant Marine of starving seafarers. They do not
exist to prevent this shame from operating in the
ports. They exist to make it acceptable, respectable
and possible. What's more, they still get the admiration of certain people that cannot see two hands
in front of their noses. Not to mention when they
have direct interest in this abuse.

I believe it is not necessary to make further comments on this policy of accepting and even encouraging a Merchant Marine of miserable seafarers.
Anyone who wants to contribute to ending all the
begging among us, get your donations ready. We are
not interested in them. In fact, the Merchant Marine
of well-paid professionals, not requiring any kind of
charity, is never spotlighted and appreciated by the
so-called maritime industry. Our people on board
need to take these aspects into account. Only a few
do. And this is an optimistic outlook.
Three decades ago, when we summoned all Brazilian maritime workers for a historic strike, it was us,
Brazilians, who were known as the miserable ones
in ports all over the world. We used to remain long
months on board without any money because the little we earned we sent to our families. We turned the
game and our struggle brought us to the stage where
we are now. We must continue to do our part!
If we do not need in our country the kindness offered
to the miserable seafarers of the low-cost countries,
this is due to a union structure that works tirelessly
for the improvement of the labour relations of those
who it represents. Those who cunningly expect others to contribute to improve their own lives should be
ashamed to do so. One day they may be living exclusively with like-minded people and will regret being
the way they are. But it may be too late.
We take the opportunity of the beginning of a year
to wish that 2018 will be abundant in opportunities
that result in collective achievements acquired with
unity and with struggle!

Severino Almeida Filho
President of CONTTMAF and SINDMAR
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QUEM FAZ O SINDMAR

Entrevista
UNIFICAR - Como foi seu início na atividade sindical?
Braga - Vim para o antigo Sindicato Nacional dos Oficiais de Náutica e de Práticos de Portos da Marinha
Mercante – Sindnaútica, no início dos anos 90, para compor a chapa capitaneada pelo companheiro Severino
(Severino Almeida Filho, Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF). Isso se deu a convite do companheiro Murillinho (o sindicalista José Murillo Nunes de Faria Júnior, já falecido), que foi até as docas do Lloyd me encontrar
no navio em que eu estava embarcado, em preparativos finais para viagem, e me convidou a participar como
suplente na chapa. Após um longo papo, acabou me convencendo, pegou minha documentação para tirar
cópia e fez minha inscrição. Foi assim que tudo começou.
UNIFICAR - O que mais lhe agrada na atividade de sindicalista?
Braga - Sem dúvida, trabalhar em prol do coletivo, isso me motiva muito! Mais ainda por fazer parte de
uma equipe que obteve e continua obtendo conquistas importantes para a categoria que representa. Constatar a evolução salarial e o avanço de cláusulas sociais ao longo do tempo me causa imensa satisfação por
ter abraçado a causa sindical.
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ODILON BRAGA
Oficial de Náutica, carioca, formado
na turma de 1976 do CIAGA, Odilon
Braga é um dirigente sindical dos
mais atuantes, conhecido pela
habilidade na luta pelos interesses
dos trabalhadores. Como Diretor
Secretário do SINDMAR, Diretor
Secretário-Geral da CONTTMAF
e Vice-Presidente da CTB-RJ,
trabalha com a mesma diligência
em diversas frentes: no atendimento
aos associados, na apuração de
denúncias de descumprimento
da legislação e na negociação das
principais pautas do movimento
sindical brasileiro, em especial, a defesa das conquistas
e dos direitos dos Marítimos nacionais. Teve participação
na elaboração da Resolução Normativa 72 – RN 72 do
Conselho Nacional de Imigração – CNIg, que, por mais de
uma década, garantiu postos de trabalho para brasileiros
a bordo de embarcações estrangeiras no Offshore e na
Cabotagem, tendo se transformado em RN 6 com a nova
Lei de Migração. Nesta entrevista à UNIFICAR, Braga fala
da vocação sindical e relembra momentos e conquistas
marcantes do sindicalismo marítimo.
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QUEM FAZ O SINDMAR

Carreata, "naviata" e paralisação da Ponte Rio-Niterói
contra a Revisão Constitucional

UNIFICAR - Dos casos em que atuou, quais foram os mais marcantes?
Braga - A série de protestos de que participamos em 1994, contra a Revisão Constitucional e o entreguismo das empresas públicas que ela preconizava, foi memorável. Em 26 de janeiro, organizamos uma
carreata e ocupamos o vão central da Ponte Rio-Niterói. Os navios fundeados na Baía de Guanabara
também se uniram ao protesto, realizando apitaços e lançando sinais luminosos. Em maio do mesmo
ano, participamos de uma “naviata” com o objetivo de conscientizar a população e os políticos da importância da atividade de construção naval para o País. Ao contrário do que vemos hoje, o povo brasileiro
foi às ruas pelos motivos certos, vencendo a batalha contra a Revisão Constitucional e os interesses dos
grandes grupos econômicos. As greves da categoria também foram marcantes, momentos de tensão que
exigiram sangue frio, inteligência, responsabilidade e estratégia de nossa parte. Outro episódio digno de
nota foi vencermos a tentativa de terceirização na Transpetro, em 1999, quando já havia uma empresa
constituída para tal fim, a Gerência Empresarial de Navios - GEN. No dia da inauguração, fizemos uma
manifestação na porta do prédio em que a empresa estava instalada e conseguimos suspender o coquetel de apresentação, mandando mensagens claras e diretas para os diretores. Outro marco da nossa
atuação foi a brilhante apresentação do companheiro Severino Almeida Filho no Conselho Nacional de
Imigração - CNIg, do Ministério do Trabalho, em fevereiro de 2006, cujo tema foi “A Visão do Marítimo
Brasileiro sobre a sua Inserção no Mercado de Trabalho em Embarcações Estrangeiras Operando em
Águas Nacionais”. Na época, ainda não tínhamos assento neste Conselho e foi quando teve início todo o
esforço para a construção de mecanismos que nos permitissem embarcar em navios de bandeira estrangeira, o que hoje se encontra instrumentalizado na RN 6.
UNIFICAR - Como é sua atuação no SINDMAR?
Braga - O meu trabalho é, em sua maior parte, administrativo, supervisionando a atualização cadastral
e no atendimento a associados e associadas que nos apresentem uma situação particular, ou nos comuniquem denúncias sobre descumprimento da legislação ou outros fatos que considerem importante dar
conhecimento ao Sindicato. Também atuamos na questão da saúde e da segurança do trabalhador, participando da Comissão Permanente Nacional Aquaviária – CPNA do Ministério do Trabalho, que reúne
representantes marítimos, armadores e governo. Nossa tarefa é acompanhar o cumprimento da NR 30,
norma regulamentadora que estabelece as condições de segurança e de saúde do trabalho aquaviário.
Também participamos das reuniões do Conselho Nacional de Imigração - CNIg, em Brasília, sempre
atentos a qualquer movimento de ataque à RN 6.
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UNIFICAR - Como foi a sua participação na
elaboração da RN 72, que precedeu a RN 6?
Braga - Foi um trabalho intenso e persistente, empreendido pelos companheiros Severino Almeida Filho e
Edson Areias em Brasília, junto à presidência do CNIg.
Eu entrei no circuito já próximo à exposição que o Severino fez, convidado pelo presidente do CNIg, numa
reunião plenária do Conselho, na qual foi lançada a semente da atual RN 6.
UNIFICAR - Como tem sido o trabalho de
garantir a presença de brasileiros a bordo de
navios estrangeiros?
Braga - Consistente e árduo. As dificuldades estão presentes desde sempre. A Armação nunca
aceitou esta resolução. Tanto que, vez por outra,
faz ataques para suspendê-la ou mesmo revogá-la.
Por esta razão, valorizamos muito e defendemos
com vigor a nossa conquista.
UNIFICAR - Como define o momento por que
passam os trabalhadores marítimos brasileiros?
Braga - É um momento difícil para os trabalhadores
em geral, mas creio que ficar em casa, batendo panela,
ou sair às ruas somente quando a mídia convoca não
vai adiantar. A prova está aí, gritando na cara de todos,
inclusive daqueles que fizeram passeatas e bateram
panela em uma suposta campanha anticorrupção. É
triste constatar que a corrupção continua se agigantando, mais e mais, diante de uma população que não
esboça a mínima reação ou insatisfação. As Entidades
Sindicais marítimas procuram fazer este trabalho de
conscientização de seus representados, antes que percamos todos os direitos e todas as garantias que conquistamos ao longo de várias décadas de luta.
UNIFICAR - Por que os Marítimos precisam
estar unidos e em sintonia com a luta sindical
para assegurar seus empregos?
Braga - Na luta de classes, as conquistas são realizadas em razão de haver um coletivo em sintonia
com as orientações das lideranças sindicais. A unidade na luta é fundamental para alcançar o objetivo
pretendido. A tecnologia e a chamada inteligência
artificial, presentes no nosso dia a dia, nos dão a falsa impressão de que temos todas as informações ao

Braga em três momentos da carreira sindical: o ingresso no
antigo Sindnáutica (1º à esq.); com a Deputada Federal Jandira
Feghali na luta pelos direitos dos Marítimos; e promovendo a
atualização cadastral em um dos seminários do SINDMAR

nosso alcance e, por essa razão, somos induzidos a
nos sentirmos autossuficientes para tocar a nossa
atividade de forma individual e a negar ou repelir
todo conceito de forma associativa ou coletiva. Por
essa razão, as maiores barbaridades acontecem e não
há sinal de reação por mínima que seja. Por isso, insisto que o trabalhador deve se aproximar mais do
seu sindicato, interagir mais, para reagir à situação
atual, imposta por um governo interessado em agrados ao mercado e às empresas, que não se interessa
pelos trabalhadores assalariados.
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HELENA FERRAZ
Um coração marítimo em terra
O SINDMAR lamenta, profundamente, o falecimento, aos 88 anos de idade, da companheira Maria Helena Corrêa Ferraz, a Dona Helena, ocorrido no último dia 11 de janeiro.
Sua ligação aos Marítimos remonta ao antigo Sindicato
Nacional dos Oficiais de Náutica e Práticos de Portos
da Marinha Mercante - Sindnáutica, onde trabalhou
como secretária de 1948 a 1978, quando se aposentou.
Viúva de Serapião do Nascimento, um dos Presidentes
da entidade, jamais se desligou da vida marinheira e,
até pouco tempo, era vista com frequência na sede do
SINDMAR, no Rio de Janeiro, participando das festividades e das reuniões mensais do Departamento de
Aposentados, do qual era procuradora.
Foi protagonista de um feito que mereceu ser narrado no livro Memórias de um Pelego, de Romulo
Augustus Pereira de Souza. Em 1957, a organização
sindical era controlada pelo governo e vigiada de
perto pelo Departamento de Ordem Política e Social
– Dops. Em dezembro daquele ano, após ter sido deflagrada uma greve, o Ministério do Trabalho decretou intervenção no Sindnáutica, com a prisão do seu
Presidente, Serapião do Nascimento. A polícia estava
à procura de provas contra os grevistas, mas não as
obteve graças à astúcia de D. Helena. “Também não
conseguiram as autoridades policiais o que mais buscavam: os livros de atas e o de presenças, em boa hora
levados para fora do órgão pela secretária D. Helena
Ferraz, depois esposa de Serapião, que, embora jovem, adquirira grande prática de como proceder em
tais emergências”, relatou Romulo em seu livro.
Mais velha de quatro irmãos, D. Helena é lembrada, principalmente, pelo cuidado que dedicava aos
outros. Para os Oficiais mercantes, sempre foi tida
como um porto seguro e confiável. Numa época em
que nem todos tinham acesso a operações bancárias,
tripulantes que recebiam pagamento em viagem depositavam os cheques na conta de D. Helena que, em
seguida, repassava o dinheiro às famílias. Ela sempre
incentivava os Marítimos a estudarem e a melhorarem de vida e, por meio do bom relacionamento que
mantinha com as empresas de navegação, ajudou
muitos Oficiais a conseguirem trabalho.
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Dona Helena (em pé, à direita) foi homenageada pelo
SINDMAR no último Dia Internacional da Mulher

O Comandante Horácio Alberto Duarte expressa imensa gratidão por ter sido um dos que contaram com a
proteção de D. Helena. Brasileiro nato, mudou-se ainda
criança para o Uruguai, onde completou os estudos e
se formou Oficial de Náutica. Em 1972, veio ao Brasil
em busca de trabalho. Mesmo após a revalidação de
seus certificados pela Diretoria de Portos e Costas, no
entanto, o sonhado embarque nunca acontecia. “Eram
os Anos de Chumbo da ditadura militar brasileira e a
Marinha suspeitava de que eu pudesse ter ligação com
os Tupamaros, grupo guerrilheiro uruguaio”, conta.
Quando já estava quase decidido a voltar para o Uruguai
e embarcar em uma bandeira de conveniência qualquer,
o Oficial resolveu recorrer ao Sindnáutica e, lá, recebeu
instruções de D. Helena. “Ela tinha um coração enorme e ficou sensibilizada com a minha situação. Disse
que eu fosse à Aliança e falasse em seu nome com duas
pessoas que indicou. Cheguei à empresa, confesso, sem
muita esperança, mas, por sorte, estavam precisando
de um Piloto e acabaram me contratando, conseguindo também que eu saísse da lista negra dos militares.
Acabei ficando 16 anos na Aliança, de onde saí Comandante, e devo isso à Helena, a quem passei a chamar de
madrinha. Ela foi um anjo da guarda para mim e para
muitos outros Oficiais que conseguiram trabalho por
indicação sua”, reconhece.
Companheiro de D. Helena nos almoços do Lloyd,
realizados uma vez por mês, o Comandante Má-

rio “Contêiner” de Oliveira também se refere a ela
com carinho. “Era uma criatura fabulosa, que tinha muito respeito e interesse pelas nossas causas. Atendia muito bem a todos que a procuravam
e sempre tentava ajudar a quem fosse possível”,
lembra. Heloisa Ferraz, sua irmã, confirma o coração marinheiro de Helena. “Ela era dotada de um
temperamento muito sociável e adorava o trabalho com os Marítimos. Ficou um tempo afastada
do Sindicato, mas retornou na gestão do Severino,
por quem tinha imenso carinho. Para ela, os Oficiais eram como a sua própria família. Arrumava
embarques para quem estava na pedra e ajudava
as famílias deles. Fazia tudo isso com imensa satisfação”, ressalta.
D. Helena considerava a criação do SINDMAR um
divisor de águas na garantia dos direitos da categoria. “Não sou marítima, mas acompanhei boa
parte da história do movimento sindical marítimo
brasileiro e vejo, com alegria, que muitos Oficiais
e Eletricistas voltaram a ter orgulho da profissão.
Orgulho este que muitos perderam nas décadas
de 1980 e 1990. E este resgate é fruto também do
trabalho que é realizado ao longo desses anos”, declarou à UNIFICAR, em 2010, por ocasião do 10º
aniversário da fusão entre o Sindnáutica e o Sindicato Nacional dos Oficiais de Máquinas da Marinha
Mercante, que deu origem ao SINDMAR.
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RESISTIR PARA

SOBREVIVER

Ilustração: Jesse Lopes

UNIÃO E AÇÃO COMO RESPOSTA
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A chamada reforma trabalhista veio na esteira de uma série de ações do
governo para beneficiar o empresariado, abrindo oportunidades para os
empregadores tornarem precárias as relações de trabalho e reduzindo
os direitos adquiridos pela classe trabalhadora brasileira ao longo de
décadas. Para enfrentar a onda de perdas que
já começa a se formar, é preciso haver uma
mudança de comportamento por parte dos
trabalhadores, com maior apoio à ação sindical.
A união dos Marítimos em defesa de seus
interesses coletivos e a participação de todos
no fortalecimento do Sindicato são condições
essenciais para que possamos lutar contra o
poder dos grandes armadores e
manter, em nosso setor, postos de
trabalho com qualidade.
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A pretexto de reduzir o custo do trabalho e flexibilizar a contratação de
mão de obra, as medidas propostas
pelo governo introduziram contratos frágeis e ajustes da jornada, facilitaram as demissões, restringiram
as negociações e enfraqueceram a
proteção coletiva promovida pelos
Sindicatos, que foram atacados em
sua representação, em seu poder de
negociação e em seu financiamento. A reforma possibilitou o não
pagamento do imposto sindical e
fez com que o poder dos trabalhadores pudesse ser, drasticamente,
reduzido diante das dificuldades
financeiras que os Sindicatos enfrentarão. Com a ação sindical asfixiada, os trabalhadores ficam ainda
mais sujeitos ao poder de mando e
à pressão dos patrões. Sobre os Marítimos, paira o risco de perderem
suas conquistas, ficando sujeitos
a contratos intermitentes, remunerações indignas e outras formas
precárias de relação de trabalho.
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Grandes empresas de transporte
marítimo, que já vêm burlando a
obrigação de contratação de mão
de obra nacional, por confiarem
que não serão fiscalizadas, nem
punidas, não veem a hora de agir
com maior liberalidade. “Lutamos
muito para que essa reforma não
fosse aprovada. Sabíamos, desde o
seu período embrionário, que ela
tinha o intuito de tornar precárias

as relações de trabalho e enfraquecer as entidades sindicais. A estratégia de retirar direitos trabalhistas
e, ao mesmo tempo, fragilizar os
Sindicatos, desmobilizando os trabalhadores, teve como objetivo um
avanço cada vez maior das perdas
que já estão sendo experimentadas
pela classe trabalhadora”, observa
Marco Aurélio Lucas, Diretor Procurador do SINDMAR.

“Lutamos muito para que essa reforma
não fosse aprovada. Sabíamos, desde
o seu período embrionário, que ela
tinha o intuito de tornar precárias as
relações de trabalho e enfraquecer as
entidades sindicais”
Marco Aurélio Lucas
Diretor Procurador do SINDMAR
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“Muitos trabalhadores
ajudaram a tornar possível
essa ruptura nas práticas
laborais em nosso país
ao participarem de
manifestações financiadas
pelos grandes empresários e
bateram panelas em ingênuo
apoio a mudanças políticas
que nos são extremamente
desfavoráveis”
Severino Almeida Filho
Presidente do SINDMAR

Esse grande retrocesso na legislação trabalhista brasileira não foi
um ato isolado, que caiu do céu
ou emergiu do inferno, pegando a
classe trabalhadora surpresa. Ele
fez parte de uma série de iniciativas de que o atual governo lançou
mão para beneficiar a classe empresarial, desde sempre sua apoiadora e maior beneficiária. As ações,
que incluíram as mudanças na Lei
de Migração contrárias aos interesses dos trabalhadores nacionais
e os ataques ao sistema público de
Previdência, foram um resultado
previsível das mudanças políticas
que ocorreram no País nos últimos

dois anos. Representantes de bancos, grandes empresas, veículos de
comunicação e outros atores poderosos investiram pesadamente no
financiamento de um governo sem
legitimidade que, em troca, permitiria aumento nos lucros de quem
emprega. Para isso, conseguiram
incluir na legislação a possibilidade de serem praticadas relações
de trabalho frágeis, com o desestímulo a uma representação sindical forte, contando com o apoio
cego de parte da classe trabalhadora. “Aqueles que foram inebriados pelo discurso de moralidade
deste governo começam, agora, a
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vislumbrar a possibilidade de serem duramente atingidos pelos
resultados das políticas antitrabalhistas. Ainda assim, demonstram
dificuldade em compreender que
também são responsáveis. Desgraçadamente, muitos trabalhadores ajudaram a tornar possível
essa ruptura nas práticas laborais
em nosso país ao participarem
de manifestações financiadas pelos grandes empresários e bateram panelas em ingênuo apoio a
mudanças políticas que nos são
extremamente
desfavoráveis”,
ressalta Severino Almeida Filho,
Presidente do SINDMAR.
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“Claramente, essas reformas
vieram para beneficiar o conjunto
do patronato empresarial, aqueles
que detêm o poder econômico,
mas muitos companheiros
ainda não se deram conta disso.
Estão iludidos por um boom de
propaganda maciça que tenta
provar que tudo que vem sendo
feito é em benefício deles”
José Válido
Segundo Presidente do SINDMAR

Por que lutar coletivamente?
Em resposta ao saco de maldades
imposto pelo atual governo à classe
trabalhadora, só há um caminho:
fortalecer a unidade sindical para
garantir os nossos direitos e as nossas conquistas. O sindicalismo dos
Oficiais mercantes no Brasil está
completando quase nove décadas
de atividade contínua. Neste tempo, se consolidou e se tornou formador do modo como a categoria se
identifica, avalia, coletivamente, os
cenários e se move diante da sociedade, do mercado e dos governos.
Somos de um segmento estratégico
para o desenvolvimento da economia nacional, o transporte marítimo, que alternou momentos de
prosperidade e de retração ao longo
do último século. Durante esse tempo, as relações de trabalho a bordo
dos navios mercantes que operam
no País foram sendo construídas e
consolidadas por meio da capacidade de liderança e de articulação dos
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trabalhadores diante dos recursos
disponíveis em cada cenário. Percorremos décadas sobrevivendo a
crises, enfrentando choques e resistindo às investidas dos armadores.
Em meio à dor, aprendemos que as
soluções advindas das atitudes individuais não bastam para enfrentar as vicissitudes.
Com tudo isso, ainda nos deparamos com a seguinte pergunta, vinda
de Oficiais e Eletricistas mercantes,
representados do SINDMAR: “Para
que serve Sindicato?”. Mesmo diante das inúmeras ameaças trazidas
pela reforma trabalhista, alguns
Marítimos permanecem imersos na
inércia, limitando-se a usufruir conquistas obtidas, sem se disporem a
contribuir com o Sindicato. O mais
provável é que tenham sido seduzidos pelo conceito de meritocracia,
muito difundido atualmente, que os
faz crer que, se forem os mais talen-
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tosos, dedicados e bem-dotados intelectualmente, sobressairão frente
aos demais e conquistarão, de maneira individual, sucesso e segurança no mercado de trabalho. Não dão
conta, porém, de pesquisar o passado e verificar que nenhum direito,
benefício ou garantia foi obtido por
iniciativa de indivíduos. Pelo contrário, um a um, foram construídos,
coletivamente, graças ao encaminhamento persistente, competente
e seguro do SINDMAR.
Um almejado regime de trabalho e
repouso 1x1, Acordos Coletivos de
Trabalho - ACT sem perdas, salários
de padrão internacional, elevado nível de segurança no trabalho, oferta de qualificação para certificação
profissional e empregos em navios
estrangeiros garantidos pela RN 6
(que substituiu a RN 72) não foram
e nunca seriam concessões espontâneas dos armadores. Tampouco

Foto: José Cruz / Agência Brasil

são condições estabelecidas em
qualquer legislação genérica, dada
a alta especificidade do setor marítimo. Todas essas conquistas foram
construções elaboradas e eficazes,
criadas por um Sindicato forte e
respeitado, que realiza consultas e
debate ideias com seus associados,
amadurece as soluções e sustenta
diante do patronato as decisões coletivas da categoria. A luta organizada e contínua empreendida pelo
SINDMAR é o que tem garantido
melhorias para seus representados.
Como não há obrigação legal de as
empresas assinarem ACTs, estes
resultam de negociações realizadas
ao longo de vários meses, ou até
anos, até que se estabeleça ou se
modifique uma situação laboral a
contento dos legítimos interesses
dos seus representados. A exemplo
dos ACTs, o trabalho do Sindicato
tem se destacado ao longo do tempo pela sua capacidade de negocia-

ção em políticas, lutas coletivas e
qualquer ação que se faça necessária para o estabelecimento de boas
práticas laborais.
Ao contrário de uma mera associação de empregados, a identidade
sindical tem origem na consciência de classe e, sendo movida pela
solidariedade, é a única força com
poder de criar e manter um sujeito
coletivo. Os Sindicatos reúnem e
mobilizam os seus representados
para obter a fatia que lhes cabe na
produção, o que se traduz em salários e em benefícios dignos, em
condições de trabalho adequadas,
em segurança, em saúde e em qualidade de vida. Foram os Sindicatos
que conduziram as lutas econômicas, políticas, sociais e culturais que
escreveram a história da classe trabalhadora. Qualquer um que já tenha se beneficiado dos direitos trabalhistas e sociais tem obrigação de
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saber que eles foram conquistas dos
Sindicatos. “Seria muito apropriado
lembrar que os Sindicatos foram
criados pelos trabalhadores para se
defenderem da exploração, após o
advento do capitalismo. Até então,
nunca na história da humanidade,
houvera Sindicato. Esse instrumento de luta jamais foi pensado a partir de governos e de empregadores.
Pelo contrário, para que o movimento sindical fosse reconhecido,
muita luta houve e muitos trabalhadores perderam mais do que seus
empregos, perderam suas vidas”,
ressalta Severino Almeida Filho,
Presidente do SINDMAR.
Apesar do papel inequívoco dos
Sindicatos na melhoria das relações de trabalho, nessa gigantesca e perigosa onda de ataques aos
direitos trabalhistas, ao lado dos
inertes, surfam trabalhadores que
se opõem, ativamente, à ação sin-
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dical. Trata-se de indivíduos que,
não enxergando além do próprio
umbigo, costumam acreditar que
o propósito maior da vida é cair
nas graças do patrão para obter
privilégios e segurança. São conhecidos por desmoralizar e até mesmo sabotar o movimento sindical.
Quem não tem um colega que, em
momentos de mobilização da categoria, age com subserviência ao
patrão e desprezo por seus pares?
Os detratores do sindicalismo não
se dão conta do erro que estão cometendo ao desfilarem no “bloco
do eu sozinho”, contribuindo, assim, para agravar problema em vez
de se tornarem agentes da solução.
“Em qualquer sociedade capitalista, Sindicato é necessidade, aprende-se isso mais cedo ou mais tarde.
O curioso é que, quanto melhores
estão as relações de trabalho, menos se percebe o valor do papel do
Sindicato. Mas só os tolos podem
pensar que, no capitalismo, o trabalho pode ser valorizado sem a
luta sindical. Nem a luta política
partidária garante a valorização
do trabalho. Pelo contrário, a história demonstra, claramente, que
a exploração do trabalhador é objeto de atenção nas eleições, mas é
esquecida no exercício do poder”,
afirma Severino.
Não é de se admirar, porém, que
as pessoas andem tão mal informadas, a ponto de ignorar ou até
mesmo negar o papel da ação sindical. Nestes tempos em que há informação em excesso, vinda de todos os lados e de todos os modos,
o maior desafio é saber lidar com
ela. Telas e teclados não são dotados de filtros para selecionar o
que é importante ou para diferenciar verdade de mentira, nem de
raio X que revele o intuito por trás
de uma notícia manipulada. Esses
mecanismos de defesa ainda são
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O SINDMAR sempre se posicionou contra
as medidas antitrabalhistas do governo

exclusivos do cérebro humano,
órgão vital que nenhuma inteligência artificial será jamais capaz
de dispensar. Aos que se omitem
e aos que combatem o sindicalismo, cabe aqui, então, propor uma
pergunta a seus cérebros: a quem
não interessa a nossa organização
sindical? “Essa conjuntura não
aconteceu por acaso, foi articulada por forças que não são aquelas
progressistas que representam os
trabalhadores. Claramente, essas
reformas vieram para beneficiar
o conjunto do patronato empresarial, aqueles que detêm o poder
econômico, mas muitos companheiros ainda não se deram conta disso. Estão iludidos por um
boom de propaganda maciça que
tenta provar que tudo que vem
sendo feito é em benefício deles”,
adverte José Válido, Segundo Presidente do SINDMAR.
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A importância
de se associar
A reforma trabalhista bombardeou as principais fontes de financiamento dos Sindicatos. A contribuição sindical dos empregados
- desconto anual de um dia de trabalho - destinada aos Sindicatos,
às Federações, às Confederações
e às Centrais Sindicais tornou-se
facultativa. Outra receita importante é a contribuição assistencial
que os trabalhadores destinam
às Entidades que os representam
por ocasião dos Acordos Coletivos
de Trabalho. O Supremo Tribunal
Federal tem atuado para proibir o
desconto dessa contribuição dos
trabalhadores não associados aos
Sindicatos. Qual seria a finalidade
dessas medidas, senão quebrar o
movimento sindical? O argumen-

to de que os Sindicatos devem
se financiar com a prestação de
serviços médicos, jurídicos e assistenciais, entre outros, apenas
confirma a intenção de ataque à
organização sindical. “Estão convencendo os trabalhadores de que
eles não precisam estar organizados e que, por esse motivo, não
deve mais haver financiamento
para a estrutura sindical. Essa
estratégia, apoiada pela Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo - Fiesp e difundida pela
grande mídia, serve apenas para
diminuir a força da classe trabalhadora e aumentar o poder dos
patrões em obter condições cada
vez mais vantajosas para eles
mesmos. Se não houver entidades
sindicais fortes, quem irá efetivamente lutar pelos nossos postos
de trabalho, fiscalizar nossas condições laborais e negociar Acordos
Coletivos de Trabalho? A história prova e a realidade comprova
que o trabalhador, sozinho, não
consegue enfrentar o patronato”,
afirma Odilon Braga, Diretor Secretário do SINDMAR.

“A história prova
e a realidade
comprova que
o trabalhador,
sozinho, não
consegue
enfrentar o
patronato”
Odilon Braga
Diretor Secretário do SINDMAR

“Antes, a prática
de não se sindicalizar
não trazia grandes e
más consequências
porque a lei protegia
os incautos.
Agora, não”
Jailson Bispo
Diretor Financeiro do SINDMAR

Hoje, o que temos é um sistema no
qual o acesso ao direito é pleno, mas
a contribuição é facultativa, o que
precisa ser mudado se quisermos
continuar a contar com entidades
fortes e representativas. Será preciso
um grande esforço para virar o jogo a
favor dos trabalhadores, não apenas
lançando mão das regras existentes,
mas mudando a própria legislação
atual. Temos pela frente um período de transição e de conscientização
que não se dará sem algum sofrimento. Quanto mais tempo levar
para os trabalhadores se conscientizarem do seu papel neste processo de resistência, maiores serão as
dificuldades para reverter essa onda
de perdas. Se quiserem sobreviver às
penas impostas pela reforma trabalhista e a outros desmandos deste
governo, precisam confiar na orientação do seu Sindicato. Este detém o
conhecimento e monta estratégias
de ação, como um cérebro que comanda um corpo - mas todo corpo
também precisa de músculos. “Em
qualquer Sindicato, os músculos são
a contribuição e a participação do
representado, que precisa colaborar
com aquilo que lhe é possível. Ele
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precisa fortalecer a ação sindical, se
envolvendo e se interessando em
entender a mensagem de quem defende o seu mercado de trabalho e
busca melhorar a sua condição de
vida. Quem não compreende o cenário, o seu papel e a sua importância
na nossa organização não faz parte
da solução, faz parte do problema”,
explica o Presidente do SINDMAR,
Severino Almeida Filho.
A reforma não eliminou o fato óbvio de que nenhum Sindicato que
possua altíssimo percentual de sindicalização irá sofrer com perda de
contribuição legal e compulsória.
Para o conjunto dos trabalhadores,
a solução é clara. “Mantenham-se
sindicalizados, que a estrutura não
tem por que se fragilizar. Simples
assim. Agora, se os trabalhadores,
estupidamente, acreditarem que
não precisam de Sindicato, que não
se sindicalizem e paguem pelas consequências. Antes, a prática de não
se sindicalizar não trazia grandes
e más consequências porque a lei
protegia os incautos. Agora, não”,
ressalta Jailson Bispo, Diretor Financeiro do SINDMAR.
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“É nosso dever atuar com
profissionalismo, ética e
eficiência para oferecer os
melhores resultados nos
barcos que tripulamos,
mas isso não basta. Se
quisermos sobreviver,
temos de contribuir de
forma efetiva para manter
nossos Sindicatos fortes
na defesa dos interesses
coletivos”
Carlos Müller
Diretor de Relações Internacionais do SINDMAR

Riscos e chances
A quem se acha imprescindível,
um lembrete: o mundo da navegação está povoado por armadores dispostos a investir na
formação de mão de obra barata
para substituir profissionais de
maior custo. Existem várias escolas de formação financiadas
pela Armação ao redor do mundo
e a visão de brasileiros descendo
a escada de portaló e estrangeiros subindo-a para ocupar seus
postos de trabalho deixará de
ser um pesadelo distante para se
tornar realidade provável, caso
o movimento sindical esmoreça.
Se não houver Sindicato forte,
muito em breve não haverá brasileiros a bordo das embarcações
que operam no País. O SINDMAR abomina o único tipo sin-
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dicalismo que pode existir num
cenário assim, no qual as entidades sindicais recebem comissão
sobre a contratação de mão de
obra estrangeira para tripular
navios em seus próprios países.
Isso já acontece em nações que,
ao contrário do Brasil, não resistiram à vinda de trabalhadores
de países de baixo custo. “Foi
somente graças a uma Organização Sindical Marítima forte que
conseguimos resistir às investidas da Armação para nos substituir por mão de obra de baixo
custo. Há Marítimos em países
asiáticos, formados em academias financiadas por armadores, dispostos a trabalhar com
contratos internacionais por
remunerações muito pequenas,
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longos períodos de embarque e
sem qualquer benefício após desembarcar. São condições com
as quais não podemos competir.
Nosso pessoal precisa valorizar o
que foi conquistado nas últimas
duas décadas. Saímos de uma
condição de salários aviltados e
regimes de embarque abusivos
para uma realidade compatível
com o que há de melhor no mundo marítimo. É nosso dever atuar com profissionalismo, ética e
eficiência para oferecer os melhores resultados nos barcos que
tripulamos, mas isso não basta.
Se quisermos sobreviver, temos
de contribuir de forma efetiva
para manter nossos Sindicatos
fortes na defesa dos interesses
coletivos”, ressalta Carlos Mül-

“Fortalecer o
sindicalismo
em nosso meio
já não é uma
opção. É uma
imposição que
nos é trazida
pela necessidade
de mantermos
empregos em
condições
dignas”
Severino Almeida Filho
Presidente do SINDMAR

ler, Diretor de Relações Internacionais do SINDMAR.
Apesar das dificuldades que se
apresentam, as possibilidades de
futuro se constroem no presente. O momento é agora! É preciso pensar em como reverter o
jogo, já que a disputa é partida a
partida e não há resultado definitivo. Para sobreviverem às medidas antitrabalhistas, os trabalhadores precisam se mobilizar
para resistir, para mudar e para
avançar, como sempre fizeram
ao longo da história. Estamos
segurando um cabo de guerra
para defender nossos direitos e
nossas conquistas e precisamos
construir a nossa resistência na
união em torno do Sindicato.

Essa é a única rota viável para
navegarmos no mar revolto que
se ergue à nossa frente. Quem
quiser ser parte da solução precisa estar disposto a participar
da organização sindical, contribuindo como associado, apoiando e divulgando as iniciativas do
Sindicato. Mais do que nunca,
é imprescindível que estejamos
unidos, prontos e dispostos a
contribuir com as mobilizações
que se fizerem necessárias. “Fortalecer o sindicalismo em nosso
meio já não é uma opção. É uma
imposição que nos é trazida pela
necessidade de mantermos empregos em condições dignas.
Até aqui conseguimos manter
a proa, mas continuamos navegando em meio a tempestades,
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encarando esforços contrários
à nossa existência e sem contar
com a efetiva participação de
alguns de nossos companheiros. Com a nova realidade laboral estabelecida em nosso país,
precisamos reunir ainda mais
efetivamente as nossas forças,
criando vínculos de confiança,
fortalecendo o nosso Sindicato
para aumentar a nossa capacidade de enfrentar situações adversas aos nossos interesses e
seguir em frente com maiores
possibilidades de termos êxito.
E, ainda, para que as novas gerações tenham oportunidade de
prosseguir nas carreiras marítimas que abraçamos”, conclui o
Presidente do SINDMAR, Severino Almeida Filho.
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EQUACIONAMENTO DO PLANO PETROS

Protesto contra o equacionamento, em
frente à sede da Petros, no Rio de Janeiro

O ENGODO DA PETROS
Representação Sindical contesta legitimidade da
cobrança de taxas extras dos participantes do Plano Petros 1
Simpática à estupidez coletiva, combustível que levou o Brasil a passar
pelas mazelas vigentes, a Fundação Petros de Seguridade Social
acreditou que seria fácil seduzir os participantes do Plano Petros de
benefício definido a cair em sua teia de pressuposições sobre o futuro.
Alegou um déficit orçamentário para cobrar, a partir de março, taxas
extras dos participantes, com o aval da Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais – SEST. O Plano recebeu diferentes
denominações ao longo das últimas cinco décadas, com o objetivo,
talvez, de fazer cair no esquecimento a sua proposta original, segundo
a qual as patrocinadoras devem assumir a responsabilidade por
eventuais encargos adicionais.
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“As Entidades Sindicais
estão pedindo a revisão
desses números para saber
se existe a possibilidade
de diminuí-los. A principal
missão da representação
dos Marítimos no grupo
é contestá-los”
José Válido
Segundo Presidente do SINDMAR e Diretor da FNTTAA

O fato é que o antigo Plano de Benefícios da Fundação Petrobras de Seguridade Social – Petros, hoje chamado de Plano Petros do Sistema Petrobras – PPSP
ou Plano Petros 1, não possui um déficit de R$ 27,7
bilhões, conforme sugerido no Plano de Equacionamento do Déficit – PED do PPSP, apresentado em
setembro de 2017, quando o valor estimado ainda
era de R$ 22,6 bilhões. Os números se baseiam em
cálculos atuariais – comparação da provisão matemática para honrar os compromissos futuros do Plano – e não passam de uma projeção. Portanto, não
existe déficit, conforme aponta a Petros, ou “rombo”,
como anda dizendo a imprensa desinformada, mas,
uma previsão de instabilidade nas contas do PPSP.
“Não há déficit. O que há é que, se forem mantidas
as condições atuais do Plano, atuarialmente falando,
faltarão recursos daqui a cerca de 20 anos”, explica
o Presidente do SINDMAR, Severino Almeida Filho.
O PPSP é um plano de previdência de benefício definido no qual o valor a ser recebido na aposentadoria
é determinado no momento da adesão. Em seu site, a
Petros justifica o equacionamento. “... o compromisso
futuro precisa ser honrado, independentemente das
mudanças no perfil e na vida dos próprios participantes e dos seus dependentes. Assim sendo, se o valor do
benefício é definido, as contribuições precisam variar
ao longo do tempo, para fazer frente a essas mudanças nas condições econômicas e sociais”, declarou o
presidente da Petros, Walter Mendes, citando alguns

dos motivos que levaram ao PED. “As pessoas estão
vivendo muito mais, casando mais de uma vez e gerando em idade mais avançada novos dependentes.
Embora positivas, em termos sociais, essas mudanças
aumentam os compromissos futuros do Plano. É o
que chamamos de questões estruturais”, disse. Outra
justificativa seria a baixa rentabilidade das aplicações,
bem como os “investimentos decididos no passado
e que estão atualmente sob investigação”, afirmou
Mendes em vídeo divulgado pela Petros.
Informações imprecisas nos cálculos atuariais causaram divergências entre as patrocinadoras e a Representação Sindical, o que levou à formação de um Grupo de Trabalho – GT composto por representantes
das empresas e dos participantes. Entre eles, estão
a Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Afins – FNTTAA, a Federação
Nacional dos Petroleiros e a Federação Única dos Petroleiros. O objetivo dos sindicalistas é suspender a
cobrança das taxas extras até que se encontre uma
solução não prejudicial aos contribuintes. De acordo
com o Segundo Presidente do SINDMAR e diretor da
FNTTAA, José Válido da Conceição, a Representação
Sindical entrou no GT com o objetivo de questionar
a situação apresentada pela Petros. “As Entidades
Sindicais estão pedindo a revisão desses números
para saber se existe a possibilidade de diminuí-los. A
principal missão da representação dos Marítimos no
grupo é contestá-los”, afirma.
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“O Grupo de Trabalho vem
estudando maneiras de trazer
os números para níveis que
não exijam o equacionamento”
Marco Aurélio Lucas
Diretor Procurador do SINDMAR

O Diretor Procurador do SINDMAR, Marco Aurélio
Lucas, acredita que o equacionamento seja dispensável. “O Grupo de Trabalho vem estudando maneiras
de trazer os números para níveis que não exijam o
equacionamento”, observa Lucas. Para o secretário-geral do Departamento de Aposentados do SINDMAR,
Raimundo Nonato de Souza, a Petros deveria assumir
a sua responsabilidade. “Sendo má gestão dos recursos, quem deve pagar é quem a praticou, quem agiu
com imprudência”, avalia. O equacionamento de déficits em planos de previdência fechados é determinado
pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar
– CNPC quando os valores ultrapassam determinados
limites. No caso do PPSP, o suposto déficit estaria R$
6,5 bilhões acima do tolerado pelo CNPC.
A vice-presidente da Associação Nacional dos Participantes de Fundos de Pensão – ANAPAR, Cláudia Ricaldoni,
defende medidas para repensar o PPSP, mas tem uma visão mais cautelosa em relação à suspensão da cobrança
das taxas extras do PED. “Já sugeri que fosse criada uma
comissão envolvendo representantes da Petros, da Petrobras e dos Participantes para repensar o Plano e formular propostas para além de sanear o plano definitivamente, que não pesem tanto no bolso dos participantes.
Acredito que essa solução é possível, mas só será encontrada com a boa vontade dos envolvidos: patrocinadora,
fundação e participantes. Essa medida é urgente. Avalio
também que suspender as contribuições extraordinárias
ao plano pode trazer um alívio para os participantes num
primeiro momento, mas só vai agravar a situação do Plano e, no futuro, trazer mais custos ainda”, afirma.
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Em artigo publicado logo após a divulgação do PED,
em setembro passado, o conselheiro da Petros, Paulo Brandão, chamou atenção para o fato de a Petros
reconhecer a necessidade de novas auditorias e defendeu o cumprimento das leis. “Em hipótese alguma, podemos aceitar uma proposta contemplando
‘paridade contributiva’, porque a legislação prevê
a possibilidade de contribuição extra com parcela
maior das patrocinadoras e apenas a paridade nas
contribuições normais. O que se espera é que as auditorias se façam e a Petrobras e a Petrobras Distribuidora honrem os contratos assinados e assumam
suas responsabilidades, propondo Termo de Ajuste
de Conduta, mantendo viável o PPSP, fazendo com
que o equacionamento seja proposto em bases justas e perfeitas para todos”, declarou Brandão, que
também defendeu o seu posicionamento em reunião
realizada no SINDMAR com a participação de Marítimos aposentados.

O SINDMAR defende o cumprimento do compromisso assumido pelas patrocinadoras quando ofereceram o Plano aos participantes. No contrato, as
empresas concordaram em arcar com encargos que
ameacem a estabilidade do PPSP. Representados pela
FNTTAA no Grupo de Trabalho que está questionando os valores apresentados pela Petros, os Marítimos
podem estar seguros de que a Representação Sindical
lutará para não deixar que ameaças à sua segurança
financeira se concretizem.
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A OPINIÃO DOS PARTICIPANTES

“

OSM Gilberto Paulo
Aposentado pelo PPSP

Antônia Paixão
Pensionista do PPSP

“Isso é terrível, ninguém está satisfeito com essa
situação! Ainda não estamos sentindo o impacto,
porque a cobrança foi suspensa. Quando começarem a cobrar, veremos. Vai depender do que será
descontado, mas nós não deveríamos ser obrigados
a pagar, não é correto. Atrapalhará a nossa vida, o
nosso planejamento financeiro. É revoltante!”

“

“

“

Severino Almeida Filho
Presidente do SINDMAR e participante do PPSP
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“É uma injustiça! Os empregados e os
pensionistas não têm nada a ver com
isso. Quando me mandaram o comunicado, fiquei revoltada. Eles investiram
mal e, agora, precisaremos pagar a conta? Chegou novo boletim, dizendo que
vão começar a descontar. É um absurdo!”
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Falta, para muitas pessoas, compreender por que tantos jovens
Marítimos buscavam a Petrobras como opção de trabalho desde o início dos anos 70, quando a Petros foi criada. A resposta é
segurança para si e para seus dependentes; uma aposentadoria
ainda jovem e uma velhice bem assistida. Isso levou milhares
de Marítimos a dedicarem sua juventude a tripular navios que
carregavam petróleo na Arábia Saudita em vez das bem mais
desejadas linhas do Lloyd no Mar do Norte ou da costa mediterrânea francesa e italiana, tripulando navios cargueiros com
menores riscos e dificuldades. Pagaram com a juventude a opção que lhes era oferecida e foi aceita. Assinaram um contrato
para isso e, para eles, nunca houve dúvida de que, no futuro, a
mantenedora-patrocinadora do Plano de Previdência honraria
suas obrigações. Não se pode culpá-los por terem sido jovens
inocentes e sem grande experiência de vida. Quis o destino
que um desses jovens viesse a presidir o Sindicato da categoria
e assim permaneceu até a idade de poder usufruir o plano de
aposentadoria e não está disposto a esquecer o que contratou
e os sonhos interrompidos.
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Ainda sobre o plano de
equacionamento do PPSP

5.

Em 2015 foi aprovada pelo Conselho Deliberativo da Petros a cobrança do regresso das
ações judiciais, apontamento esse feito nos
últimos quatro anos pelo Conselho Fiscal da
Fundação, mas que até o momento não foi implantada pela Diretoria Executiva, que estaria
negociando com a Petrobrás os valores.

6.

Observe-se que a atual Diretoria Executiva da
Petros, sob a Presidência do Sr. Walter Mendes
Filho, afirma que só pode cobrar da Petrobrás
aquilo que for julgado pela justiça. A frase não
é verdadeira, por que a própria Diretoria pode
realizar administrativamente as cobranças,
como fez o Conselho Deliberativo da Petros
com o regresso das ações judiciais.

Ronaldo Tedesco

1.

2.

A principal delas é a falta da cobrança prévia
das possíveis dívidas que as patrocinadoras
mantêm com o nosso plano e que não têm sido
devidamente cobradas pela Petros ao longo de
anos. Essas dívidas remontam valores expressivos, que deveriam ser mensurados pela Petros. Mas esta se recusa a fazê-lo.

3.

As alterações na política de Recursos Humanos
(RH) da companhia que causam impacto na Petros
deveriam todas ser avaliadas e mensuradas pela
Petros para identificar seus impactos no PPSP. Por
exemplo, o “SOPÃO” da década de 1990, ou o Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC)
de 2008 ou ainda a implantação da Remuneração
Mínima por Nível e Regime (RMNR), todas são
políticas de RH que deveriam ter sido avaliadas
pela própria Petrobrás e pela Petros. Identificando
seus impactos financeiros e atuariais, o próximo
passo é verificar, diante do Regulamento do Plano, se esses impactos têm previsão de cobertura
ou não. A partir dessa análise, cabe à Petros realizar as cobranças devidas dos responsáveis.

4.

32

A proposta aprovada pelo Conselho Deliberativo
da Petros de Plano de Equacionamento do Plano Petros do Sistema Petrobrás (PED do PPSP)
envolve muitas inconsistências que temos demonstrado nas palestras e reuniões que participamos e nos artigos que temos publicado.

Seguidas diretorias da Petros (ao longo de todos
esses anos, desde sua fundação) têm se recusado a
fazer essa avaliação e a cobrança às patrocinadoras
que dela pode resultar. De fato, ao longo de anos,
houve somente a cobrança do chamado “serviço
passado” dos Pré-70, feita na década de 1990.
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DA INCONFORMIDADE COM O AOR E DOS TCFS
7.

A Petros nunca realizou quaisquer outras
cobranças de dívidas das patrocinadoras do
PPSP ao longo de toda sua existência. Na década de 2000, com o processo de repactuação,
houve a cobrança judicial das entidades sindicais, materializada na ação civil pública (ACP)
da 18ª Vara Cível do Rio de Janeiro que contratou três dívidas junto às patrocinadoras
Petrobrás e BR Distribuidora, a saber: FAT/
FC, Pré-70 e Diferença de Pensão. Esses contratos de dívidas são os chamados “Termos
de Compromissos Financeiros” (TCFs), derivados do “Acordo de Obrigações Recíprocas”
e que perfazem, junto com os investimentos
da Petros, o patrimônio do PPSP. Todos os
três TCFs são acompanhados pela Petros e
reajustados todos os anos.

8. Importante que se diga que nem todos os sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros e que faziam parte da ACP concordaram
com a assinatura do AOR e com os TCFs. Desde a sua assinatura (quando os Sindipetros
Caxias, Litoral Paulista e Pará/Amazonas/
Maranhão/Amapá não o subscreveram), o referido acordo, que na verdade é uma Dívida
Atuarial que se extinguiria em 20 anos, tem
sido questionado judicialmente pelo Sindipetro Litoral Paulista (LP), que infelizmente
não obteve vitória em seus recursos jurídicos
contra o referido acordo.
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Sempre consideramos
que a moeda de troca
e as consequências
não tinham sido
adequadamente
pensadas e ajustadas
nessa negociação.
Parece que o tempo
está tragicamente nos
dando razão nessas
polêmicas históricas.

9. Quando esse recurso foi derrotado, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) publicou diversos textos em seus veículos
de comunicação e dos sindicatos filiados
comemorando a derrota dos sindicatos da
Federação Nacional dos Petroleiros (FNP)
e criticando a irresponsabilidade dos mesmos em manter esse recurso por tanto tempo nos tribunais.
10. A responsabilidade da demora do julgamento
do referido recurso é da lerdeza da justiça brasileira, e não da FNP, o que já torna a crítica
da FUP inconsistente. E esperamos que agora
tenham entendido que esse recurso era de fato
necessário e fundamental em nossa luta, porque o Acordo que FUP e Petrobrás fecharam
por ocasião da repactuação (AOR) está claramente se demonstrando prejudicial ao PPSP
em casos de déficit técnico, como agora. Se a
FUP se “orgulha” de ter colocado no plano R$
11 bilhões, deveria também dizer que o AOR
retira nesse momento outro tanto (ou talvez
um valor ainda maior) somente pela inadequação com que os TCFs são reajustados e
pela não cobrança do compromisso atuarial do
FAT/FC, como veremos a seguir.
11. De nossa parte sempre consideramos que qualquer cobrança de dívida das patrocinadoras
é boa para o PPSP. No entanto, sempre consideramos também que a moeda de troca e as
consequências para o PPSP não tinham sido
adequadamente pensadas e ajustadas nessa negociação. Parece que o tempo está tragicamente
nos dando razão nessas polêmicas históricas.

A FARSA DA ISENÇÃO DOS PRÉ-70
12. Nos estudos que realizamos durante a apresentação do PED do PPSP, chegamos à conclusão de que a forma de Ajuste Atuarial
prevista no TCF dos Pré-70 não estava adequada à realidade do PPSP. Na verdade, esta
forma de ajuste atuarial foi pensada e regulada no TCF com o plano em uma situação
de equilíbrio atuarial. Nessa situação, sem
superávits nem déficits técnicos a serem
equacionados, a forma de ajuste atuarial utilizada não prejudicava o PPSP

13. Mas em situações como a atual, em que o PPSP
apresenta um déficit técnico da ordem de 30%
de suas provisões matemáticas, o ajuste atuarial desconsidera a perda patrimonial que
o PPSP apresenta e reduz de forma absoluta
os compromissos das patrocinadoras a serem
assumidos em forma de dívida atuarial. Sobre
essa questão, os representantes das federações de petroleiros e marítimos no Grupo de
Trabalho do PED do PPSP apresentaram estudo específico, demonstrando como ficaria
a questão do déficit técnico em caso de cisão
do PPSP, comprovando a redução dos compromissos das patrocinadoras com o nosso plano.
14. Essa redução completamente equivocada dos
compromissos das patrocinadoras para com
o plano obviamente não fica de graça para o
PPSP. Com a metodologia utilizada, todo o
plano é prejudicado, sendo que esse déficit
técnico que é de responsabilidade exclusivamente das patrocinadoras Petrobrás e BR Distribuidora passa a ser pago pelos participantes
e assistidos Pós-70, ou seja, que não estão contemplados pelo TCF dos Pré-70.
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EQUACIONAMENTO DO PLANO PETROS

15. Com isso, os pós 70 passam a pagar no equacionamento, uma vez mais, os compromissos das patrocinadoras com os pré-70. Dizemos “uma vez mais”, porque desde a criação
do plano a Petrobrás se utiliza de diversos
mecanismos para fugir à sua responsabilidade de pagar pelo serviço passado dos pré70, onerando todo o PPSP e prejudicando o
acúmulo de provisões matemáticas. Esses
mecanismos – que não vamos aqui analisar
mais detidamente, mas que incluem falta
de pagamento, suspensão de contribuições,
redução de valores, redução do número de
pessoas consideradas como pré-70 (**) etc.
– são parte fundamental da origem do atual
déficit técnico do PPSP.
16. Os estudos apresentados pela Petros para o
PED do PPSP que foi apresentado ao Conselho Deliberativo da Fundação partem do
pressuposto de que, com a Forma de Ajuste Atuarial utilizada, as dívidas contratadas
entram em “equilíbrio atuarial”. Com isso,
os TCFs se “apropriam” indevidamente do
patrimônio do PPSP, transferindo o déficit a
ser pago pelas patrocinadoras para a responsabilidade dos Pós-70, com valores da ordem
de R$ 3,2 bilhões (em números de 2016, de
acordo com os cálculos apresentados pelas
Federações de Petroleiros e de Marítimos na
última reunião do Grupo de Trabalho formado pela própria Petrobrás com essas entidades para análise de alternativa ao PED
do PPSP).
17. Em outras palavras, a Petros e a Petrobrás
falam que os Pré-70 estão isentos do PED do
PPSP porque as patrocinadoras iriam pagar
por eles. Essa afirmação é totalmente falsa,
porque quem está pagando pelos Pré-70 são
os Pós-70. Desonerar os Pós-70 não significa que os Pré-70 precisam pagar o PED do
PPSP, mas que a Petrobrás precisará ela mesma pagar seus compromissos, porque senão
quem paga é o Plano.
18. Fechar os olhos a isso é prejudicar os Pós70 e o PPSP, tornando o Plano inviável. Para
que os Pré-70 não paguem o equacionamento, sem prejudicar o PPSP nem os Pós-70, é
preciso que a Petrobrás faça corretamente
os cálculos desses compromissos e assuma essa dívida. Mas para isso, a Petros e a
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própria Petrobrás teriam que reabrir suas
demonstrações contábeis de anos anteriores, comprovando a gestão equivocada a que
seus patrimônios estiveram submetidos esses anos todos. Sabemos da dificuldade em
fazê-lo, mas os participantes e assistidos do
plano não podem pagar por esses erros cometidos pelos gestores nomeados pela própria Petrobrás.
19. Um detalhe importante é que a Petrobras está
cumprindo exatamente o que consta do AOR
e dos TCFs assinados com a FUP. Em outras
palavras, não há, a priori, uma ilegalidade a
ser superada judicialmente. O que há é um
mau acordo assinado entre FUP e Petrobrás
que somente pode ser observado de forma
cristalina nesse momento de desequilíbrio
atuarial do PPSP. Há que ser considerado um
Acordo Complementar ou algo que o valha
que supere o problema.

DA INCOERÊNCIA EM TORNAR INEFICAZ O
ARTIGO 48 INCISO IX
20. Da mesma forma, o TCF do FAT/FC, que é
financeiro e não atuarial, tem sido também
um causador do aumento do déficit técnico
a ser equacionado pelo PPSP, por que desconsidera todos os impactos atuariais do
FAT/FC pós-2001, colocando para o Plano
compromissos financeiros cuja previsão regulamentar é garantida pelo inciso IX do artigo 48 do seu Regulamento.
21. A alegação da Petrobrás, que é respaldada
pelos órgãos de fiscalização como a PREVIC
(Superintendência Nacional de Previdência
Complementar) e a SEST (Secretaria de Controle das Estatais) e o TCU (Tribunal de Contas da União), é que desde 2001 a legislação
limita as contribuições extraordinárias das
patrocinadoras à paridade com os participantes do plano.
22. Nossa leitura é diversa da feita pelas patrocinadoras e esses órgãos de fiscalização. E
se apoia no fato de que, se fosse verdadeira
essa leitura que fazem, todos esses órgãos de
fiscalização (Previc, SEST, TCU), e também a
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Petrobrás e a BR Distribuidora e a própria Petros teriam: (1) retirado do Regulamento do
PPSP o artigo 48 inciso IX e, ato contínuo, (2)
revisado o atual plano de custeio e (3) revisado também as formas de reajuste dos benefícios. Nunca o fizeram.
23. Ao manter o artigo 48, inciso IX e a mesma
forma de reajuste dos benefícios, ao mesmo
tempo em que tentam tornar ineficaz e deixam de cobrar as patrocinadoras dos compromissos assumidos por esse artigo, Previc, Sest,
TCU, Petrobrás, BR Distribuidora e Petros,
condenam o PPSP a sofrer novos e seguidos
déficits técnicos.
24. Acabam, portanto, por colocar no cenário do
PPSP tanto a sua extinção por falta de recursos, como a cobrança de seguidos Planos de
Equacionamento, tal qual como o atual porque desconsideram o Plano de Custeio previsto em seu regulamento. Esse, inclusive,
foi motivo de nossa questão de ordem para
cumprimento do Plano de Custeio feita previamente à votação do PED do PPSP no Conselho Deliberativo da Petros.
25. Estivemos colocando, ao longo dos últimos
meses, esse posicionamento nas reuniões do
Grupo de Trabalho, onde temos a honra de
representar os sindicatos da FNP. Em resumo, reivindicamos dentro do GT três coisas
básicas: (1) a mudança do Ajuste Atuarial do
TCF dos Pré-70, para desonerar o PPSP dos
compromissos que foram assumidos pelas patrocinadoras, mas que estão sendo pagos pelo
Plano; (2) Cálculo dos impactos atuariais do
FAT/FC que continuam a impactar o PPSP; e
(3) cobrança das dívidas e do regresso judicial
que estão onerando o PPSP indevidamente.
26. Com isso, e com um novo dimensionamento
do passivo atuarial do PPSP, acreditamos que o
Equacionamento poderá ser realizado em bases mais realistas, sem prejudicar participantes e assistidos do Plano.
27. São essas algumas das respostas que esperamos com aflição da Petrobrás e que aguardam
a retomada do funcionamento do GT, cuja
convocação estava prevista para as primeiras
semanas de janeiro de 2018. O mês está acabando e o GT não foi retomado.

É preciso que a Petrobrás
faça corretamente
os cálculos e assuma
essa dívida. (...) Os
participantes e assistidos
do plano não podem
pagar por esses erros
cometidos pelos
gestores nomeados pela
própria Petrobrás.

28. Qualquer alternativa ao atual PED do PPSP
que não considere os problemas acima apontados nesse debate pode levar o Plano à insolvência e determinar seu fim de forma trágica.
E a direção da Petrobrás não poderá nem dizer que não tinha conhecimento disso. Sabe e
entende perfeitamente as consequências. Portanto, qualquer opção equivocada será conscientemente apresentada.
* Ronaldo Tedesco é Conselheiro Deliberativo da Petros e membro do Grupo de Trabalho sobre o PED
do PPSP
** A Petros considera como Pré-70 em comum acordo com a Petrobrás todos os funcionários que eram
Pré-70 e vinculados à Patrocinadora Petrobrás em
01/01/1996. Esse critério é completamente equivocado, por que considera para calcular um passivo
atuarial do PPSP o cadastro da Patrocinadora e não
o cadastro da Petros. Os participantes do Plano que
foram introduzidos pela Patrocinadora Petrobrás
no PPSP e depois, por uma política de RH da própria Petrobrás, transferido para outras empresas do
Sistema Petrobrás, continuam sem pagar seu serviço passado, que seria responsabilidade da Petrobrás,
mas que, por esse critério acordado, ficaram sob a
responsabilidade do PPSP. Há cerca de 300 participantes nessa condição irregular.
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RN 6

REGULAMENTAÇÃO DA LEI
DE MIGRAÇÃO GARANTE
MARÍTIMOS BRASILEIROS EM
NAVIOS ESTRANGEIROS
Vencendo toda a resistência dos armadores, o SINDMAR e a
CONTTMAF conquistaram mais uma vitória histórica para os
Marítimos nacionais. No último dia 8 de dezembro, o Conselho
Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho – CNIg publicou a
Resolução Normativa – RN 6, que manteve o texto de sua antecessora
RN 72, assegurando mais de 5 mil postos de trabalho para tripulantes
nacionais em embarcações estrangeiras que operam no País.
A Lei de Migração (Lei n° 13.445, de 24 de maio de
2017), aprovada pelo Congresso Nacional, passou a
vigorar no mês de novembro passado, substituindo
o Estatuto do Estrangeiro. A nova lei facilitou significativamente a entrada de profissionais de outros
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países no mercado de trabalho brasileiro em detrimento da mão de obra nacional. Antes, a legislação
resguardava os interesses nacionais ao estabelecer
regras para o ingresso de estrangeiros no País, determinando que, na aplicação da lei, a defesa do traba-
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lhador brasileiro deveria ser atendida, dentre outros
aspectos. Com a nova lei, o Brasil abriu suas fronteiras unilateralmente, sob o risco de causar prejuízos
ao mercado de trabalho interno e aos próprios trabalhadores nacionais. Sendo o trabalho uma importante forma de distribuição de renda e de melhoria das
condições sociais, a riqueza proveniente das águas
territoriais brasileiras deve ser distribuída inicialmente aqui, preservando-se os postos de trabalho
dos Marítimos brasileiros. A nova Lei de Migração
regulou autorização para trabalho em embarcação
estrangeira de Marítimo sem vínculo empregatício,
escancarando as portas para o dumping social trazido
pela globalização. Sendo o atual um governo que se
esforça para proteger os interesses do capital em detrimento da classe trabalhadora, não seria surpresa
que, se nada fosse feito, em pouco tempo tivéssemos
nossos postos de trabalho ocupados por Marítimos
provenientes de países de baixo custo, onde os sa-

lários são baixos, a legislação protetiva trabalhista
é fraca, as condições de trabalho são péssimas e há
poucas restrições quanto à questão do meio ambiente, inclusive o laboral.
Os legisladores deixaram de incluir no texto importantes referências que, antes, garantiam adequada
regulamentação do trabalho de estrangeiros e da
necessária participação de trabalhadores brasileiros
em setores estratégicos. Isso servia, inclusive, para
tornar eficazes as diversas Resoluções Normativas
do CNIg, propositalmente deixadas para regulamentação posterior. No processo de regulamentação da
nova Lei de Migração, os empregadores investiram
recursos para que seus representantes agissem junto
ao governo em defesa de seus interesses. Nem todos
os setores normatizados pelo CNIg permaneceram
com as resoluções que protegiam os postos de trabalho de brasileiros intactas.

Unidade, luta e vitória na regulamentação da Lei de Migração
As Entidades Sindicais marítimas atuaram, unidamente, para assegurar os postos de trabalho ameaçados pela nova Lei de Migração. Representando a
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil
- CTB, o SINDMAR e a CONTTMAF ocupam assento
no CNIg, função, habitualmente, exercida por Odilon Braga, Diretor Secretário-Geral da CONTTMAF e
Diretor Secretário do SINDMAR, que atuou no Grupo de Trabalho criado para a regulamentação.
A Marinha do Brasil também contribuiu de forma determinante neste esforço para manutenção das garantias
previstas na RN 72, conquistada pelos Sindicatos em
2006. Em longa audiência com o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Leal Ferreira, em 24 de
maio de 2017, Severino Almeida Filho e Carlos Müller,
respectivamente Presidente e Diretor da CONTTMAF e
do SINDMAR, expuseram os riscos trazidos pela Lei de
Migração, assim como o estágio para que ela entrasse em
vigor e a proposta de regulamentação que se encontrava
em discussão no Grupo de Trabalho do CNIg. “Foi um
dia, no mínimo, diferente. A audiência, em Brasília, coincidiu com a manifestação de protesto contra a reforma
trabalhista. Enquanto aguardávamos, nos juntamos à
multidão de trabalhadores, com diversos companheiros
da FNTTAA, a nossa Federação, e de Sindicatos coirmãos. Nós, de paletó e de gravata, ao lado dos nossos
pares que participavam da passeata. Por fim, realizamos
a audiência em uma sala com o Comandante da Marinha
e seus assessores. Enquanto na rua a luta era para não

perder direitos, lá estávamos nós, no gabinete, lutando
também para não perder empregos e, portanto, poder
gozar direitos”, lembra Carlos Müller.
Finalmente, depois de inúmeras idas e vindas, o Grupo
de Trabalho concluiu a redação da nova resolução, que foi
levada à plenária do CNIg em 1º de dezembro, tendo seu
texto aprovado com o número 6 e publicado no Diário
Oficial da União em 8 de dezembro. Assim, a nova RN 6
do Conselho Nacional de Imigração substituiu a RN 72 e
passou a ser a referência para normatizar a participação
de trabalhadores marítimos brasileiros a bordo de navios

“Enquanto na rua a luta
era para não perder
direitos, lá estávamos
nós, no gabinete, lutando
também para não perder
empregos e, portanto,
poder gozar direitos”
Carlos Müller
Diretor do SINDMAR e da CONTTMAF
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Odilon Braga (1º à direita), Diretor Secretário do SINDMAR, discutindo a regulamentação da Lei de Migração no CNIg

da Cabotagem, de embarcações do Offshore e de plataformas autorizadas a operar em águas brasileiras arvorando bandeiras de outras nacionalidades.
A RN 6 definiu que o Ministério do Trabalho poderá
conceder autorização de residência para fins de trabalho
ao imigrante, sem vínculo empregatício no Brasil, para
exercer atividades profissionais de Marítimo, de caráter
contínuo, a bordo de embarcação ou de plataforma de
bandeira estrangeira, que venha a operar ou esteja em
operação nas águas jurisdicionais brasileiras, com prazo
de estada superior a 90 dias. O prazo da residência será
de até 2 anos. Quando superado o prazo de 90 dias em
águas jurisdicionais brasileiras, deverão ser admitidos
Marítimos e outros profissionais brasileiros, devendo ser
observados para definir a quantidade a ser contratada: o
tipo de utilização das embarcações (navegação de apoio
marítimo, exploração ou prospecção e navegação de cabotagem), o número de dias de operação e a quantidade
de profissionais existentes a bordo.

tante. “No caso dos trabalhadores marítimos, que atuam
em uma das atividades mais globalizadas de nossa economia, em que muitos armadores não escondem o desejo de empregar mão de obra oriunda de países de baixo
custo e se esforçam para tornar isso possível, o objetivo
maior dos Sindicatos marítimos deve ser a garantia de
que os Marítimos brasileiros possam continuar trabalhando nos mares e nos rios de seu próprio país. A possibilidade de negociarmos Acordos Coletivos de Trabalho
só existe efetivamente se o nosso pessoal estiver presente a bordo das embarcações que atuam na Cabotagem e
no Offshore do Brasil”, conclui Severino Almeida Filho,
Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF.

As Entidades Sindicais trabalharam arduamente,
ainda, para que o próprio CNIg fosse mantido e que
este tivesse as novas normas estabelecidas. “Sem isso,
cairíamos em uma insegurança jurídica total. Fomos
vitoriosos não apenas em obter a manutenção do teor
original da RN 72, mas em garantir a própria permanência do CNIg como instância de articulação no Ministério do Trabalho”, comemora Odilon Braga.
Há quem ainda questione para que servem os Sindicatos
e, usualmente na sequência, reclame quando há demora para se alcançarem acordos nas negociações coletivas
com as empresas, como se esta fosse a única tarefa realizada pelos Sindicatos ou, pelo menos, a mais impor-
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“A possibilidade de
negociarmos Acordos
Coletivos de Trabalho
só existe efetivamente
se o nosso pessoal
estiver presente a bordo
das embarcações que
atuam na Cabotagem e
no Offshore do Brasil”.
Severino Almeida Filho
Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF

RN 6

REGULATION OF NEW
MIGRATION LAW GUARANTEES
BRAZILIAN SEAFARERS ON
FOREIGN VESSELS
Overcoming the resistance of shipowners, SINDMAR and CONTTMAF
won yet another historic victory for national seafarers. On 8 December,
the Ministry of Labour's National Immigration Council (CNIg) published
the Normative Resolution RN 6, which preserved the text of its
predecessor RN 72, ensuring more than 5,000 jobs for domestic crew
members in foreign vessels operating in Brazilian waters.
The Migration Law (Law No. 13,445, of 24 May 2017),
approved by the National Congress, came into force in
November, replacing the Brazilian Foreigners Statute.
The new law significantly eased the entry of professionals from other countries into the Brazilian labour
market, to the detriment of the national workforce.
The previous legislation safeguarded national interests by establishing rules for foreigners to enter the
country, stating that, by law enforcement, the protection of Brazilian workers should be met, among other
aspects. With the new law, Brazil opened its borders
unilaterally, at the risk of causing damage to the internal labour market and to national workers themselves.
Being work an important form of income distribution
and improvement of social conditions, all wealth deriving from Brazilian territorial waters should initially be shared by its people, thus preserving jobs for
Brazilian seafarers. The new Migration Law regulated
sanctions for the unfair practice of exploiting work on
foreign vessels without any legal employment contract, opening the door to social dumping brought by
globalization. As the current government strives to
protect the interests of investors, at the expense of
the working class, it would come as no surprise that,
no union action had been enhanced, soon our jobs
would be taken by seafarers from low-cost countries,
where wages are low, labour protection legislation is
weak, working conditions are miserable and restrictions against environmental damage are precarious,
including labour.

Lawmakers failed to include important references in
the norm that previously ensured proper regulation
of foreign labour and the necessary participation
of Brazilian workers in strategic sectors. This even
served to bring to effect various Regulating Resolutions CNIg purposely left to subsequent legislation.
In the process of regulating the new Migration Law,
employers invested resources to have their representatives acting side by side with the government on
behalf of their own interests. Not all sectors regulated by the CNIg remained with the resolutions that
protected the jobs of Brazilian workers intact.

“While on the street the
struggle was against the
loss of rights, we were
also fighting in the cabinet
to keep jobs for national
seafarers and, therefore, to
be able to enjoy our rights”
Carlos Müller
Director of SINDMAR and CONTTMAF
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UNITY, STRUGGLE AND VICTORY IN THE
REGULATION OF THE MIGRATION LAW
Maritime Trade Unions acted together to secure the
jobs threatened by the new Migration Law. Representing the Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, SINDMAR and CONTTMAF
have a seat in CNIg, where Odilon Braga, Secretary
General Director of CONTTMAF and Chief Secretary of SINDMAR, as their chairman, participated in
the working group created for the regulation.
The Brazilian Navy also contributed in a decisive way
towards the efforts to safeguard the guarantees provided in RN 72, secured by the Trade Unions in 2006.
During a long meeting with the Navy Commander,
Fleet Admiral Leal Ferreira on May 24, 2017, Severino
Almeida Filho and Carlos Müller, respectively President and Director of CONTTMAF and SINDMAR,
exposed the risks posed by the new Migration Act, as
well as the stage for its entry into force and the proposed regulation that was under discussion at CNIg
working group. “It was a rather unusual day, to say the
least. The audience in Brasília coincided with the huge
protest of workers against the labour reform proposal. While waiting for the meeting, we joined the crowd
of workers, with many brothers from the FNTTAA,
our Federation, and from our seafarers unions. We
were all suited up, marching alongside our peers who
took part in the demonstration. Finally, we had the
audience in a room with the Navy Commander and
his advisers. While on the street the struggle was
against the loss of rights, we were also fighting in
the cabinet to keep jobs for national seafarers and,
therefore, to be able to enjoy our rights", Carlos
Müller recalls.
Finally, after several meetings and discussions,
the working group concluded the drafting of the
new resolution, which was taken to the CNIg plenary on 1 December, and its text was approved
with the number 6 and published in the National
Official Diary on 8 December. Thus, the new RN
6 of the National Immigration Council replaced
the RN 72 and became the reference to regulate
the participation of Brazilian maritime workers
on board cabotage and offshore vessels, and platforms authorized to operate in Brazilian waters
flying flags of other nationalities.
The RN 6 defined that the Ministry of Labour may
grant residence permit for work purposes to the immigrant, without employment relationship in Bra-
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zil, to carry on professional maritime activities, on
a continuous basis, on board a foreign-flagged vessel
or platform, planning to operate or already operating in Brazilian jurisdictional waters, with a term of
stay of over 90 days. The period of residence shall be
of up to two years. Once the 90-day period in Brazilian territorial waters is up, Brazilian seafarers and
other professionals shall be admitted. The percentage of Brazilians on board depends on: type of use
of the vessel (offshore, oil exploration/production
units, cabotage), number of days in operation and
total number of professionals on board. “Without
that, we would fall into total legal uncertainty. We
were victorious not only in keeping the original content of the RN 72, but also in ensuring the continuity of the CNIg as an instance of articulation in the
Ministry of Labour”, celebrates Odilon Braga.
Some people still question what trade unions are for
and usually complain when there is a delay in reaching collective bargaining agreements with companies, as if this was the only task carried out by the
unions or, at least, the most important one. “In the
case of seafarers, working in one of the most globalized activities of Brazilian economy, where many
shipowners do not hide their desire to employ workers from low-cost countries and strive to achieve
this, the ultimate goal of maritime unions must be
to guarantee that Brazilian seafarers will continue to
work in the seas and rivers of their own country. The
negotiation of collective labour agreements is possible, effectively, only if our people are on board vessels operating in Brazilian cabotage and offshore”,
sums up Severino Almeida Filho, SINDMAR and
CONTTMAF’s President.

“The negotiation
of collective labour
agreements is possible,
effectively, only if our
people are on board vessels
operating in Brazilian
cabotage and offshore”
Severino Almeida Filho
President of SINDMAR and CONTTMAF
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NOTÍCIAS

SINDICATOS CONQUISTAM
PSP NA TRANSPETRO
PARA ELETRICISTAS E
OUTRAS FUNÇÕES
Em decorrência do regime 1×1 conquistado pelos
Sindicatos Marítimos, e após ser pressionada reiteradamente, a Transpetro finalmente anunciou a
abertura das inscrições para Processo Seletivo Público – PSP que selecionará 321 profissionais para o
quadro de mar da companhia. As vagas se destinam
a Eletricistas, postos da Guarnição e Subalternos,
além da formação de cadastro de reserva.
A Confederação dos Trabalhadores em Transportes
Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos – CONTT-

MAF vinha questionando a contratação de trabalhadores temporários pela empresa, que chegaram a corresponder a 20% do contingente de Marítimos. Após
terem obtido da Transpetro a efetivação de quase uma
centena de Oficiais aprovados em PSP, os Sindicatos
consideram esta mais uma vitória importante na criação de postos de trabalho para seus representados e
representadas, num momento em que são altos os
índices de desemprego no País. A ação sindical proporcionará a admissão de cerca de 500 Marítimos na
Transpetro por meio de Processo Seletivo Público.
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CONTTMAF COBROU
MAIOR PRAZO PARA
RECADASTRAMENTO NA AMS
A Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos
Portos – CONTTMAF enviou ofício à Petrobras,
com cópia à Transpetro, em 16 de janeiro, solicitando mais 30 dias de prazo para o recadastramento dos Marítimos na Assistência Multidisciplinar de Saúde – AMS. Mesmo com a abertura de
novo canal de comunicação, por meio do telefone
0800 287 2267 – disponibilizado a pedido da Representação Sindical por conta da dificuldade de
acesso ao sistema e à internet em alto mar – os
Marítimos continuaram a ter problemas para fa-
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zer a atualização dos dados. Exigências como a
apresentação de documentos que normalmente
não se encontram a bordo tornaram o processo
mais complexo. Além do prazo maior, a CONTTMAF pediu ao Sistema Petrobras que se abstivesse de mandar cancelar as carteiras dos Marítimos
e de seus dependentes por falta de recadastramento. A Entidade Sindical atribuiu às empresas
a responsabilidade pelo atraso, devido à falta de
interesse delas em oferecer um sistema eletrônico de chaves e senhas adequado à realidade do
trabalhador marítimo.
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CONTTMAF INTEGRA
COMISSÃO DE APURAÇÃO DE
ACIDENTE COM MAR LIMPO III
Após cobrança feita à Petrobras, a Confederação dos
Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca e nos Portos – CONTTMAF passou a
integrar a comissão de apuração do acidente de homem ao mar ocorrido em 18 de dezembro, no navio
Mar Limpo III, da Bravante, na Bacia de Campos. O
acidente teve como vítima o marinheiro Francisco
das Chagas Oliveira da Silva, que se encontrava na
embarcação a serviço da Petrobras. No momento da
queda, o marinheiro trabalhava na manutenção do
passadiço da embarcação, que faz recolhimento de
óleo. A Marinha encerrou as buscas sem que o corpo
tenha sido encontrado.

A empresa instituiu comissão para apurar as causas do
acidente, mas havia deixado de incluir representantes
dos trabalhadores, ação imprescindível para tornar
a investigação mais transparente. A CONTTMAF é a
Entidade Sindical de grau superior que possui legitimidade para coordenar e organizar os interesses dos
trabalhadores marítimos representados em seus Sindicatos e Federações. Em ofício à Gerência de Logística
da Petrobras, o Presidente da CONTTMAF, Severino
Almeida Filho, solicitou a apresentação dos documentos relativos ao acidente e indicou um dirigente sindical
para participar da apuração do acidente, como prevê o
Acordo Coletivo de Trabalho dos Marítimos.
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ACIDENTE COM NAVIO
AFRETADO DA PETROBRAS
DERRAMA ÓLEO EM PARANAGUÁ
Em curto espaço de tempo, chama atenção a ocorrência
de mais um acidente com embarcação afretada pela Petrobras. Desta foi o navio químico-petroleiro Arcturus,
que tem 182,5 metros de comprimento e porte bruto
de 47 mil toneladas, de propriedade do armador grego
Golden Seabird Maritime. A embarcação estava atracada no berço 141, no píer público da Administração dos
Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, no Paraná.
Em comunicado interno a que o SINDMAR teve acesso,
a APPA declarou que a embarcação colidiu com o píer do
terminal Cattalini na madrugada do dia 30 de dezembro, após o rompimento dos cabos de amarração e que
houve derramamento de óleo combustível.
Segundo informações da APPA, a Petrobras teria
alegado que “no momento da ocorrência, a embar-
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cação já havia concluído a operação de descarga e
de abastecimento, entretanto ainda havia dois
mangotes conectados, que acabaram se rompendo
no evento. Este rompimento culminou no derramamento de quantidade ainda não mensurada de óleo
combustível marítimo (MFO) no mar, que acredita-se ser em quantidade residual, tendo em vista que
a operação já havia sido concluída e as linhas de embarque já estavam vazias”.
Ainda de acordo com a APPA, chegaram informações de que o acidente teria afetado o píer do
terminal Catallini, mas que ainda não era possível
afirmar as proporções da avaria. Equipes de emergência da APPA foram acionadas para trabalhar na
contenção do produto.
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SINDICATOS MARÍTIMOS
DENUNCIAM FALTA DE
COMUNICAÇÃO DE
ACIDENTES NA TRANSPETRO
Os Sindicatos marítimos levaram
ao conhecimento da Confederação
dos Trabalhadores em Transportes Aquaviários e Aéreos, na Pesca
e nos Portos – CONTTMAF relatos de que a Transpetro deixou de
comunicar acidentes ocorridos a
bordo do navio Machado de Assis,
no dia 23 de dezembro, quando
a embarcação estaria navegando
sob mau tempo no Mar da Chi-

na. As informações dão conta de
que tripulantes que participavam
de um exercício foram atingidos
por uma vaga e arrastados pelo
convés principal, levando a lesões
corporais e um quase-acidente de
pessoas ao mar.
Em ofício enviado à Diretoria de
Transporte Marítimo da Transpetro, a CONTTMAF questionou
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a demora da empresa em comunicar acidentes, cobrando a apuração rigorosa do ocorrido, além do
envio à Entidade Sindical de informações sobre os acidentados e
a assistência prestada. A CONTTMAF solicitou ainda indicar um
representante para participar da
apuração do acidente, como estabelecido no Acordo Coletivo de
Trabalho dos Marítimos.
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NOTÍCIAS

PETROBRAS TENTA
COMANDAR DE TERRA AS
EMBARCAÇÕES DO OFFSHORE
Em dezembro, o SINDMAR tomou conhecimento de ocorrências envolvendo admoestações, punições e até mesmo demissões por justa causa de
companheiros que trabalham em empresas que
possuem embarcações no Apoio Marítimo a serviço da Petrobras. Não passou despercebido ao pessoal de bordo que, havia algum tempo, a Petrobras
vinha instalando câmeras de monitoramento nessas embarcações. As punições que agora ocorrem
seriam resultado de solicitação expressa da Petro-
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bras aos armadores, com base em análises de imagens das câmeras.
As informações dão conta de que a Petrobras implementou um grupo de técnicos em terra com o objetivo
de operar um centro de monitoramento e controle de
câmeras remotas, realizando o absurdo exercício de
interpretar as imagens captadas a bordo, avaliando-as
e apontando como desvios ou comportamentos incorretos determinadas decisões ou ações realizadas por
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Comandantes, Imediatos, Oficiais de Quarto e outros
tripulantes em exercício profissional. Desconhecemos
se estes técnicos possuem certificação, capacidade e
experiência para comandar ou manobrar uma embarcação de Apoio Marítimo. Mesmo assim, é inaceitável
a interferência direta na atividade exercida pelo profissional a bordo da embarcação.
Foi relatado que Comandantes e Oficiais que estavam
na manobra do navio foram chamados ao telefone por
um operador deste centro da Petrobras e receberam
ordens para executar imediatamente determinadas
ações relacionadas ao comando da embarcação. Estas
ações por parte da Petrobras não são corretas. Compete exclusivamente a quem está no comando a bordo
a avaliação da manobra mais adequada, considerando
as interferências externas à embarcação, as condições
meteorológicas, a condição operacional da embarcação e sua própria experiência profissional, não sendo
cabível se limitar aos procedimentos escritos pela Petrobras e muito menos à avaliação de pessoal de quem
nem mesmo se encontra a bordo.
Não cabe a um grupo de técnicos em terra tomar decisões náuticas ou dar ordens sobre a manobra do navio
para serem executadas por quem está a bordo. Além
de representar indevida interferência na gestão náutica, a legislação nacional e as convenções internacionais desautorizam este tipo de atitude do armador, do
operador do navio ou de outras partes que não o comando. Estas situações relatadas são, portanto, descabidas e, mesmo considerando quaisquer pressões
que eventualmente aqueles que estão a bordo possam
sofrer, não deve ser aceito nem tolerado, em nome de
nossos interesses coletivos, que pessoas estranhas à
cadeia de comando a bordo opinem ou emitam ordens
sobre a manobra do navio, sob pena de, mais cedo ou
mais tarde, alguém chegar à conclusão de que os Marítimos são desnecessários a bordo, sem que se perceba
o tamanho do equívoco que isso representa, principalmente quando consideradas as consequências e responsabilidades decorrentes de acidentes marítimos
graves, incluindo os danos à vida humana, ao meio
ambiente e ao patrimônio.
Alguns Oficiais foram demitidos sumariamente sob
alegação de justa causa levada adiante pelos armadores,
sem qualquer investigação administrativa. Nos casos
de que tomamos conhecimento, nem mesmo lhes foi
possibilitado conhecer o motivo alegado ou oferecer esclarecimentos antes de serem informados das punições.
A Petrobras e a Armação não escondem o desprezo e o
desrespeito pelos Marítimos. Também não escondem a

vontade de substituir os tripulantes brasileiros por mão
de obra de países de baixo custo. A chance que temos de
resistir e superar estas ameaças é unir nossas forças e
atuar seguindo as orientações do SINDMAR para defender os nossos interesses coletivos. Se não agirmos
assim, acabaremos, mais cedo ou mais tarde, lamentando individualmente perdas que não se pode recuperar.
Os armadores que agora realizam demissões sumárias,
sem ao menos conhecer plenamente a causa que alegam ser justa, e que aplicam punições aos Marítimos
a pedido da Petrobras são os mesmos que se recusam,
por longos meses, a oferecer aos trabalhadores reposição integral das perdas causadas pela inflação e a negociar com o SINDMAR um Acordo Coletivo de Trabalho
justo para Oficiais e Eletricistas do Apoio Marítimo.
O SINDMAR vem indicando, há algum tempo, que a
mobilização dos Marítimos no Offshore é imprescindível, não apenas para fazer com que os armadores
compreendam a necessidade de oferecer um Acordo
Coletivo de Trabalho sem perdas, mas, principalmente, para que a própria Petrobras e toda a Armação tenham respeito por aqueles que efetivamente
detêm o controle das embarcações. É necessário
reagir coletivamente a estes ataques aos nossos direitos, mostrando aos armadores que estes poderão
enfrentar perdas significativas caso não atendam às
reivindicações dos Oficiais e Eletricistas, repondo o
poder de compra de nossos salários, suspendendo as
absurdas punições impostas a nossos companheiros
e estabelecendo uma comissão para discutir com o
SINDMAR o que se pretende alcançar com este sistema de monitoramento.

Além de representar
indevida interferência na
gestão náutica, a legislação
nacional e as convenções
internacionais desautorizam
esse tipo de atitude do
armador, do operador do
navio ou de outras partes
que não o comando.
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FHM OFERECE MAIS
TURMAS E NOVOS
CURSOS PARA 2018
Uma instituição de ensino, conhecida e respeitada
mundialmente, só se mantém no topo se estiver
totalmente comprometida em oferecer a seus alunos o
melhor em termos de instalações, de tecnologia e de
instrutores, garantindo, assim, uma qualificação de alto
nível. Buscando, constantemente, atender às demandas
dos profissionais aquaviários e portuários, a Fundação
Homem do Mar – FHM ampliou a oferta de cursos em 2017,
encerrando o ano com 77 turmas formadas e mais um
curso credenciado pela Autoridade Marítima brasileira.
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Agora, os Marítimos também podem realizar nas instalações do Centro de Simulação Aquaviária – CSA o Curso
Intermediário de Proteção de Navio – CIPN, conforme
Portaria nº 361 da Diretoria de Portos e Costas – DPC,
publicada em 8 de dezembro. O curso visa à capacitação
dos tripulantes para trabalharem em situações de emergência previstas no Plano de Proteção do Navio. A carga
horária é de 12 horas e as turmas podem ser compostas por até 30 alunos. Com o CIPN, a FHM já oferece 23
cursos em sua programação. “Estamos prevendo mais
cursos para 2018, que estão em processo de análise pela
DPC”, declarou o coordenador da FHM, Mário Calixto.
Desde a sua fundação, em 2006, a FHM já capacitou
mais de 3 mil marítimos. Passaram pelas salas de aula
e pelos simuladores da instituição Oficiais de todo o
Brasil e do exterior, oriundos de empresas nacionais
e estrangeiras que optaram pelo alto padrão de ensino da FHM. As salas de treinamento do CSA possuem
estrutura similar às dos passadiços dos navios e são
equipadas com simuladores full mission, atualizados
permanentemente. A qualidade dos exercícios propostos, com a reprodução de todo tipo de situação em alto
mar, proporciona aos Marítimos uma imersão em um
conjunto de cenários e de desafios semelhantes aos que
poderão enfrentar futuramente.

“Os cursos e os treinamentos
ministrados pela Fundação
Homem do Mar contribuem,
diretamente, para aprimorar
a especialização dos
profissionais da nossa
Marinha Mercante. Ela conta
com um corpo de instrutores,
engenheiros e técnicos de
alto nível, além de modernos
equipamentos de apoio à
instrução, como simuladores
de última geração, o que faz
com que esteja, plenamente,
capacitada para prover
excelência nos treinamentos
e nas especializações dos
nossos homens e mulheres
do mar. O Centro de
Simulação Aquaviária da FHM,
sem dúvida, é também um
centro de referência, nacional
e internacional, de pesquisa e
de simulação para a indústria
marítima e portuária”
Almirante Paulo José
Diretor da PJRC Treinamento e Consultoria
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TURMAS ESPECIAIS
Um destaque do ano que passou foi a formação de várias turmas especiais para treinamento de pessoal com
profissionais de instituições ligadas aos mais diversos setores da atividade marítima. Entre os cursos realizados
sob medida pela FHM, está o de Conhecimentos Náuticos para Operadores de Atalaia, criado por meio de uma
parceria com o Conselho Nacional de Praticagem – CONAPRA. A proposta obteve o reconhecimento unânime
dos alunos. “As aulas foram ótimas! O curso foi muito
relevante para nós, Operadores de Atalaia, que, agora,
certamente, conseguiremos assessorar melhor o serviço
dos Práticos”, elogiou Francileide Bordalo, Operadora da
Zona de Praticagem ZP4, em São Luiz (MA).
Outra turma especial foi a do Programa de Trainee para
Operadores de VTS – sigla em inglês para Sistema de
Tráfego de Embarcações – do Porto do Açu, no Norte
Fluminense, resultado de um acordo firmado entre a
FHM e a empresa Prumo Logística. “Já realizamos uma
série de cursos aqui e, em 2018, esperamos voltar. Os
pontos fortes da FHM são a adequação à realidade, uma
simulação que prima por excelência e por instrutores de
excelente nível. Não hesitamos em recorrer à FHM para
a qualificação do nosso pessoal sempre que possível”,
afirmou o Capitão de Longo Curso Joffre Villote, Gerente de Operações da Prumo Logística, após formatura de
uma das turmas. A FHM recebeu também colaboradores
da Companhia Docas do Espírito Santo – Codesa, para o
curso de Instrutor de Treinamento em Serviço VTS.
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OLHO NO FUTURO
Todo reconhecimento dispensado à FHM e ao CSA
se torna combustível para que a sua estrutura funcione cada vez melhor. O grande passo já foi dado e um
novo espaço dedicado à qualificação dos profissionais
marítimos está sendo construído em Teresópolis, na
região serrana do Rio de Janeiro. O CSA será ampliado e incorporado ao Centro de Tecnologia, Treinamento e Lazer – CTTL, um centro de estudos completo, ainda mais moderno, erguido em uma área de
845 mil m², com condições para receber um número
muito maior de Marítimos para treinamento, além
de oferecer acomodações e áreas de lazer. O objetivo
é proporcionar aos homens e mulheres do mar ensino de qualidade aliado a uma maior comodidade.
“A fase de preparação do terreno já foi concluída e,
a partir de março, iniciaremos a construção dos prédios. Estimamos em dois anos o prazo para finalizar
as obras. Manteremos o nível de excelência do CSA,
agregando conforto, lazer e sustentabilidade”, destaca Jailson Bispo, Diretor Financeiro da FHM.
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FHM CONTRIBUI EM
LIVRO DE REFERÊNCIA
SOBRE REBOCADORES
No último dia 6 de novembro, foi lançado no auditório da
Diretoria de Portos e Costas – DPC da Marinha do Brasil o livro “Utilização de Rebocadores nos Portos”, versão
em Português do livro “Tug Use in Port – A Practical Guide”, referência mundial no uso deste tipo de embarcação,
escrito pelo Comandante e ex-Prático holandês Henk
Hensen. A publicação em língua portuguesa, organizada pelo Capitão de Longo Curso Plínio Calenzo, Diretor
do Instituto Brasileiro de Rebocagem – IBR, se propõe a
facilitar o estudo do assunto por aquaviários brasileiros,
contribuindo, assim, para aumentar a segurança e diminuir os custos das operações com rebocadores no País.
A convite do Comandante Calenzo, a Fundação Homem do Mar – FHM participou na tradução, atualização e editoração do livro, contando com a colaboração
do consultor Sergio Hamilton Sphaier, Doutor em Hidrodinâmica e consultor da FHM. A equipe da FHM
assegurou que o texto original fosse traduzido de forma correta e com as devidas atualizações. “Este já era
um livro bastante utilizado pelos profissionais aqua-

viários no mundo todo e agora, com o apoio também
dado pela Marinha do Brasil, torna-se uma bibliografia de referência para todo o setor aquaviário brasileiro. Participar deste projeto é uma demonstração de
que somos bem-sucedidos naquilo que fazemos e que
estamos certos em buscar constantemente a excelência”, afirma Mario Calixto, Coordenador da FHM.
O lançamento contou com a presença de diversos setores da comunidade marítima. O Diretor de Portos e
Costas, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho,
ressaltou a importância de se ter a obra traduzida. “Este
é um livro muito importante, respeitado mundialmente, e deve fazer parte da formação de todos aqueles que
trabalham nas manobras em portos brasileiros. O fato
de estar na língua pátria torna a leitura mais amigável, incentivando o estudo mais aprofundado do uso
de rebocadores. A FHM foi uma grande parceira, um
braço fundamental neste projeto. Com isto, ganhou a
segurança, ganharam os aquaviários, ganhou o Brasil,
ganhamos todos”, concluiu Lima Filho.
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FORMATURAS

24/11/2017 - DP Avançado

26/10/2017 - DP Avançado

21/7/2017 - DP Avançado
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6/7/2017 - DP Avançado

3/8/2017 - DP Avançado

17/8/2017 - DP Avançado

31/8/2017 - DP Avançado

28/9/2017 - DP Avançado

13/10/2017 - DP Avançado

9/11/2017 - DP Avançado

7/12/2017 - DP Avançado
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10/8/2017 - DP Básico

8/9/2017 - DP Básico

27/7/2017 - DP Básico

19/10/2017 - DP Básico

3/11/2017 - DP Básico

21/9/2017 - DP Básico
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17/11/2017 - DP Básico

14/12/2017 - DP Básico

7/7/2017 - ECDIS

28/7/2017 - ECDIS

4/8/2017 - ECDIS

25/8/2017 - ECDIS
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8/9/2017 - ECDIS

6/10/2017 - ECDIS

27/10/2017 - ECDIS

24/11/2017 - ECDIS

8/12/2017 - ECDIS
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10/11/2017 - Conhecimentos Náuticos

17/11/2017 - Manobrabilidade

3/8/2017 - Manobrabilidade

31/8/2017 - Manobrabilidade

28/7/2017 - EGPO

8/9/2017 - EGPO

18/8/2017 - Nivelamento Náutico

20/10/2017 - Nivelamento VTS
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ARTIGO

A IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO
DE OPERADOR DE VTS

Há alguns, contudo, cuja classificação ultrapassa os
tipos mencionados, como os Centros de VTS de participação obrigatória, cujas áreas de controle estão
fora do mar territorial do Estado que administra a
respectiva estação, encontrando-se não apenas dentro das suas águas internas, mas além do seu mar
territorial, em águas internacionais ou sob tratados
bilaterais e multilaterais. Por essa razão, a IALA tem
recomendações e diretrizes para a implementação de
VTS não incluídas na Resolução IMO A 857 -20. Neste contexto, fornecer um bom treinamento significa
enfrentar muitos desafios, entre eles:

Marcelo Covelli

O trabalho do operador de VTS é de grande relevância para os portos, já que esse profissional vai
orientar a navegação nos terminais, contribuindo,
assim, para a segurança das operações. Em setembro de 2017, o Porto de Vitória inaugurou o seu
Serviço de Tráfego de Embarcações, por meio da
instalação do VTMIS – Vessel Traffic Management
Information System. Trata-se de um conjunto de
equipamentos que fornece informações relacionadas à segurança, às condições meteorológicas e ao
controle de toda área de fundeio, ao canal de acesso, à bacia de evolução e a terminais portuários. O
governo federal investiu R$ 22,9 milhões no projeto. Vale lembrar que a FHM, por meio do Centro de
Simulação Aquaviária – CSA, formou a 1ª turma
de instrutores de VTS que atuarão no treinamento
dos operadores do Serviço na Companhia Docas
do Espírito Santo – CODESA.
Os Centros de VTS são regulados, internacionalmente, pela Regra V/12 da SOLAS – sigla em inglês
para Convenção Internacional para a Salvaguarda
da Vida Humana no Mar –, pela Resolução IMO A.
857 (20), e pelas Recomendações e Diretrizes relevantes emitidas pela Associação Internacional de
Autoridades de Sinalização Náutica – IALA. A Organização Marítima Internacional – IMO classifica os
profissionais que atuam na operação do Serviço de
VTS como portuários, costeiros (obrigatório apenas
no mar territorial) ou mistos (combinação dos dois
anteriores) e, de acordo com o tipo de serviço prestado, e os separa em: Informação – INS, Assistência
à Navegação – NAS e Organização de Tráfego – TOS.
Na prática, existem muitos benefícios alcançados
com a implantação de Centros de VTS atualmente.
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•

Os Centros de VTS são regulados internacionalmente, mas são implementados em nível
nacional, de forma que todos os Estados, em
alguma medida, precisam adaptar esse marco
internacional de implementação, capacitação
e treinamento para a realidade, o momento,
os costumes, a regulamentação e a idiossincrasia próprios de cada país, sem perder de
vista o cumprimento dos inevitáveis objetivos internacionais.

•

Um dos objetivos centrais do VTS é aumentar
a segurança marítima, conceito que, curiosamente, não está definido internacionalmente, nem mesmo no marco regulatório internacional que estabeleceu esse objetivo, o que
levanta o dilema de como melhorar algo que
não está definido.

•

Outro dos principais objetivos do VTS é aumentar a eficiência dos portos, mas, muitas
vezes, encontramos áreas de responsabilidade do VTS em que diferentes atividades são
realizadas com inúmeros conflitos de interesses. A implementação de medidas que tendem a beneficiar uma das atividades poderia
produzir prejuízos em outras. Desta forma, a
menos que seja tomado cuidado, as soluções
implementadas não poderiam ser globais, desencadeando problemas até então inexistentes ou ocultos.

O CSA, consciente desses desafios, possui, em suas
instalações no Rio de Janeiro, todos os recursos técnicos e humanos para que seus alunos possam trabalhar, adequadamente, nas funções de Operador, de
Supervisor ou de Instrutor de VTS após completarem o treinamento, a prática no local de trabalho e
cumprirem os demais requisitos legais estabelecidos
pela Autoridade Marítima.
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Ir para um centro de treinamento para capacitar-se
é como ir ao banco para pedir um empréstimo. O
que aconteceria se os requisitos do banco fossem
tantos, que você, praticamente, precisaria mostrar
que não necessita do dinheiro para poder obtê-lo?
Isso seria justo? No caso de haver lacunas entre o
conhecimento e o histórico de trabalho dos alunos
em relação aos requisitos mínimos para acessar os
cursos de treinamento de VTS, o CSA, após análise
de viabilidade, criou um curso de nivelamento para
que eles não ficassem em desvantagem e pudessem aproveitar ao máximo o treinamento específico provido nos cursos de Operador e de Supervisor
de VTS. As instalações do CSA também permitem
aos alunos aprofundar, complementar ou ampliar
seu treinamento de VTS com outros cursos relacionados a essa atividade, tais como: GMDSS, RADAR, ARPA, ECDIS e outros. O treinamento e a
capacitação do pessoal do VTS é um caminho a ser
seguido. A aprovação no Curso de Treinamento de
Operador ou Supervisor de VTS não é o fim, mas
apenas o começo, o primeiro passo fundamental
para se chegar ao objetivo.
O processo de aprendizagem para que o aluno obtenha a competência e desenvolva as habilidades
necessárias para se tornar um operador VTS qualificado transita por diferentes estágios, equilibrando treinamento básico, treinamento no local de
trabalho e experiência profissional. Além disso, é
um caminho ascendente. Começa em nível inicial
de treinamento para Serviços de Informação. Em
seguida, passa para Serviços de Assistência de Navegação e, finalmente, chega aos Serviços de Organização de Tráfego. Devemos estar conscientes
das limitações humanas para capacitar e para treinar de forma responsável.
A gestão do tráfego marítimo é uma tarefa dinâmica. A segurança da navegação é muito dependente
do contexto e das circunstâncias, das características do tráfego, das características da área e das
possíveis consequências a curto e a longo prazos
dos efeitos do tráfego marítimo. Às vezes, as medidas estratégicas de gerenciamento de tráfego
em uma área VTS são deficientes ou insuficientes,
provavelmente, implementadas a partir de uma
análise de risco estática realizada em algum tempo passado, que pode diferir, portanto, muito das
condições e das circunstâncias atuais. O operador
e o supervisor do VTS também devem poder realizar uma análise de risco dinâmica, adequada para
interagir com o tráfego, obtendo os dados de uma

O processo de aprendizagem
para que o aluno desenvolva
a competência e as
habilidades necessárias para
cumprir, adequadamente,
suas funções consiste não
apenas na incorporação de
conhecimento, mas também
em enfrentar problemas e
resolvê-los para extrair deles
experiências e habilidades.
interface homem-máquina que lhes permita visualizar uma imagem geral do tráfego, providos com
as ferramentas necessárias para manter uma elevada consciência situacional, o que os ajudará no
processo de tomada de decisões táticas e de monitoramento de suas consequências.
O processo de aprendizagem para que o aluno desenvolva a competência e as habilidades necessárias
para cumprir, adequadamente, suas funções consiste não apenas na incorporação de conhecimento,
mas também em enfrentar problemas e resolvê-los
para extrair deles experiências e habilidades. A realidade, no entanto, não é o melhor local e o momento
mais apropriado para fazer experimentos. O porto
não é uma “piscina” de testes. O CSA, dessa forma,
oferece aos seus alunos a possibilidade de treinar
em simuladores modernos, para que tenham uma
visão holística dos problemas da administração do
tráfego marítimo, por meio de exercícios em seus
simuladores de passadiço Full Mission e VTS tipo
Part-Task. No CSA, os alunos adquirem os conhecimentos e as habilidades necessários, usando simuladores para testar a realidade antes que a realidade
os coloque em teste.
Capitão de Longo Curso Marcelo Covelli
Instrutor de VTS do CSA
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NAVIOS PIRATAS

EMPRESAS SEGUEM
BURLANDO A LEI

Sapura Jade

SAPURA
Em dezembro passado, a Sapura Navegação Marítima S/A – joint venture entre a Seadrill e a Sapura
Energy – criou enormes dificuldades para a visita
da Delegada do SINDMAR em Vitória (ES), Lorena
Silva, ao navio Sapura Jade. Atitude lamentável,
cujo objetivo foi tentar encobrir o descumprimento da RN 6. A dirigente sindical não se deu por vencida e, ao adentrar outra embarcação da empresa,
o Sapura Diamante, descobriu o motivo do comportamento antissindical: a empresa não havia
contratado Oficiais brasileiros para operar o navio. A denúncia dos Marítimos foi imediatamente
relatada a auditores do Ministério do Trabalho.
Arbitrariedades desse tipo vêm sendo cometidas
pela Sapura, sem cerimônia. Ainda em dezem-
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bro, a Delegada esteve no Sapura Topázio e, ao
solicitar a lista de tripulantes ao gerente de frota
para simples verificação, teve o pedido negado.
“A embarcação está operando no Brasil há três
anos e também não vem cumprindo a RN 6”, apurou Lorena Silva. No final de 2016, a Delegada já
havia denunciado a empresa pela mesma conduta
praticada no Sapura Ônix. Atitudes como a da Sapura e de outras empresas que atuam a serviço da
Petrobras, já denunciadas pelo SINDMAR, visam
restringir o emprego de brasileiros no Offshore e
causam degradação das relações de trabalho, devendo ser combatidas por todos que compreendem que a Marinha Mercante precisa ser tratada
como um setor estratégico para os interesses de
nosso país.
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MR Pat Brown

STAR SHIP

VALE A PENA DENUNCIAR

Após denúncia do Delegado Regional do SINDMAR em
Fortaleza (CE), Rinaldo Medeiros, a Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego no Ceará – SRTE/CE
notificou a Star Ship Agência Marítima, em 18 de dezembro de 2017, por descumprimento da RN 6 no petroleiro
MR Pat Brown. O navio, afretado à Petrobras, é um velho
conhecido da Representação Sindical. Apelidado de “fujão”, por tentar se esquivar da fiscalização das autoridades, vinha operando sem tripulantes brasileiros a bordo
há mais de um ano. Desta vez, foi autuado em flagrante e
está respondendo pelo desrespeito à legislação brasileira.
A ação conjunta do SINDMAR com a SRTE resultou na
abertura de seis vagas para Oficiais brasileiros. A denúncia às autoridades locais somente foi possível graças à colaboração dos Marítimos que atuam em atividades afins
e mantiveram o SINDMAR informado.

O SINDMAR vem atuando não só para combater
baixas condições de trabalho e de segurança a bordo,
mas também para denunciar às autoridades os navios que não cumprem a legislação nacional, como a
RN 6 – antiga RN 72 – resolução normativa que exige percentual de Marítimos brasileiros em embarcações estrangeiras que operem em território nacional por período superior a 90 dias. Visitar os navios,
conversar com os Marítimos e ouvir os seus relatos
sobre as condições de trabalho enfrentadas são funções da Representação Sindical. Há armadores que
agem como verdadeiros piratas, buscando fórmulas
criativas na tentativa de burlar a legislação nacional. Todos podem e devem denunciar! Não apenas
os Marítimos que se encontram embarcados nos
navios, mas também inspetores de carga, capitães
de manobra, agentes portuários, práticos, assessores náuticos, vistoriadores e demais profissionais
envolvidos com a atividade portuária e aquaviária.
Informe ao SINDMAR sobre os navios piratas. Colabore na defesa de nossos postos de trabalho!
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PIRATE SHIPS

COMPANIES KEEP
BREAKING THE LAW
SAPURA
Last December, Sapura Navegação Marítima SA – a
joint venture between Seadrill and Sapura Energy –
created huge difficulties for the visit of the SINDMAR
Delegate Lorena Silva on the vessel “Sapura Jade” in
Vitória (ES). That was an unfortunate attitude, aimed
on trying to cover up the failure of Sapura to follow
the Brazilian legislation RN6. The Union leader did
not give up, and when entering another vessel of same
company, the “Sapura Diamante”, discovered the reason for the anti-union behaviour: Sapura was not hiring Brazilian officers to operate the ship. A complaint
from Seafarers Union was immediately reported to
auditors of the Ministry of Labour.
Such arbitrariness has been committed without
embarrassment by Sapura. Also in December, the

STAR SHIP

WORTH REPORTING

Following the complaint of SINDMAR’s Regional Delegate in Fortaleza (CE), Rinaldo Medeiros, the Regional
Superintendence of Labour and Employment Ministry
in Ceará – SRTE/CE notified Star Ship Maritime Agency for noncompliance with the RN 6 on the tanker “MR
Pat Brown” last 18 December 2017. The vessel chartered by Petrobras is an old acquaintance of the Trade
Union Representation. Nicknamed "runaway" for trying to escape the inspection by the authorities, it had
been operating without Brazilian crew on board for
over a year. This time, the tanker was caught red-handed and was charged, responding for noncompliance
with Brazilian law. The joint action of SINDMAR with
SRTE resulted in the opening of six vacancies for Brazilian officers. The complaint to local authorities was
only possible thanks to the collaboration of people who
work in maritime-related activities and kept SINDMAR
well informed.
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Delegate was on “Sapura Topázio” and, when requesting the crew list to the fleet manager, for
simple verification of the crew onboard, she had
her request denied. "The vessel has been operating in Brazil for three years and has not been fulfilling the RN 6 requirements", said Lorena Silva. By the end of 2016, the Delegate had already
denounced the company for the same conduct
on the “Sapura Onix”. Attitudes such as that of
Sapura and other shipowners hired by Petrobras,
already reported by SINDMAR, aim to restrict
the employment of Brazilians in the Offshore
and cause degradation of labour relations, and
must be fought by all who understand that the
Merchant Marine must be treated as a strategic
sector in the interests of our country.

·

SINDMAR has been working to combat poor
labour and safety conditions on board, also reporting to the authorities the vessels not complying with national legislation, such as the RN
6 – former RN 72 – that requires a percentage
of Brazilian maritime workers on board foreign
vessels operating in national waters for a period exceeding 90 days. Visiting ships, talking
to the workers and listening to their stories on
labour conditions is a duty of the Trade Union
Representation. There are some shipowners
acting as real pirates and seeking creative formulas in an attempt to dodge national legislation. Everyone can and should denounce! Not
only the seafarers onboard, but also cargo inspectors, mooring masters, agents, pilots, nautical specialists, surveyors and other professionals involved in port and maritime activity.
Inform SINDMAR about any pirate ships! Collaborate defending our jobs!
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DE OLHO NA MÍDIA

MERCADO
INFLADO
O SINDMAR participou de uma
reportagem da revista Portos e
Navios sobre o excesso de vagas na Escola de Formação de
Oficiais da Marinha Mercante –
EFOMM e sobre a longa espera
dos praticantes para entrarem no
mercado de trabalho. Na ocasião,
Carlos Augusto Müller, Diretor
do SINDMAR, lembrou que, até
2014, havia um equilíbrio entre
oferta e demanda, o que não vem
ocorrendo nos últimos tempos.
O motivo da escassez de postos
de trabalho é o acolhimento pela
Autoridade Marítima das investidas da Armação. Sem se preocupar com as consequências de
suas opiniões e baseada em estudos que não se confirmaram,
esta mantém o discurso de que
“é melhor ter um profissional
qualificado desempregado do
que ter um desqualificado sem
emprego”. Com isso, a EFOMM
continua formando mais jovens
do que o necessário, alongando
a fila por uma vaga de emprego.
Houve casos de jovens Marítimos que aguardaram mais de
três anos entre a formatura e
a entrada no mercado. Mesmo
assim, de acordo com a reportagem, a Marinha prevê 285 vagas para este ano, 55 a mais que
o estabelecido para o concurso
anterior. “Na nossa avaliação,
a Marinha deveria considerar a
possibilidade de parar a formação por um ano ou de reduzi-la a
um nível bem inferior a esse. Poderia contribuir para melhorar a
situação do mercado”, declarou
Carlos Müller à revista.
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DIÁRIO DE BORDO

DIÁRIO DE BORDO
Os 125 anos do CIABA

O Delegado do SINDMAR Darlei Pinheiro, o Presidente da FNTTAA, Ricardo Ponzi, o
Comandante do 4º DN, Vice-Almirante Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, o Comandante do
CIABA, CMG Fábio da Silva Andrade, e o Presidente da FEMAPA, José Rodolfo Miranda Nobrega

O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar
– CIABA, situado em Belém (PA), comemorou,
no último dia 18 de outubro, o 125º aniversário de sua criação, ocorrida em 13 de outubro de
1892. A instituição é conhecida como Universidade do Mar e forma homens e mulheres forjados para o trabalho aquaviário, incluindo os que
cursam a sua Escola de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante – EFOMM.

Confederações de
trabalhadores discutem
contribuição sindical

Carlos Müller conversou sobre a Organização Sindical com o Secretário de Relações de
Trabalho do MT Carlos Lacerda

O Diretor do SINDMAR e da CONTTMAF Carlos
Müller participou, em Brasília, de uma reunião técnica entre a Secretaria de Relações de Trabalho do
Ministério do Trabalho - MT e membros das Confederações de Sindicatos de Trabalhadores. O encontro
tratou de problemas relacionados à nova sistemática
de emissões de guias e boletos destinados ao recolhimento de contribuição sindical e assistencial.

SINDMAR fortalece
cooperação com Ministério
Público do Trabalho

Müller, Bojart e Meirinho: movimento sindical e poder público na defesa dos direitos dos Marítimos
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O Diretor Carlos Augusto Müller participou de
reunião de trabalho e apresentou ao Coordenador
Nacional de Trabalho Portuário e Aquaviário, Augusto Meirinho, e ao vice procurador-geral do Ministério Público do Trabalho, Luiz Eduardo Bojart,
a visão do SINDMAR sobre a situação atual da Marinha Mercante e do trabalho marítimo no Brasil.
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Mobilização pelos direitos dos
trabalhadores
No dia 10 de novembro, véspera da entrada em vigor da
nova lei do trabalho (13.467/2017), o SINDMAR participou do Dia Nacional de Mobilização em Defesa dos
Direitos, uma resposta das centrais sindicais às reformas
da Previdência e do trabalho. A nova lei trabalhista modificou mais de cem artigos da CLT e determinou que todos
os contratos de trabalho vigentes funcionassem de acordo com as regras aprovadas e sancionadas pela presidência da República. A mensagem para os trabalhadores de
todas as categorias é de que devem seguir em luta de resistência contra essa retirada de direitos, permanecendo
mobilizados contra os sucessivos ataques do atual governo à classe trabalhadora.

O Diretor Administrativo da FNTTAA, Paulo Abraão, o Diretor do SINDMAR
e da FNTTAA Carlos Müller, Paulo Sérgio Farias (Paulinho) e Odilon Braga,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da CTB-RJ

Tecnologia e ação sindical
unindo o continente
O Presidente do SINDMAR e da CONTTMAF, Severino Almeida Filho, discursou sobre o tema “Os Trabalhadores e as Novas Tecnologias” durante a Conferência Regional da Federação Internacional dos
Trabalhadores em Transportes – ITF, seção Américas,
que ocorreu entre 28 de novembro e 1° de janeiro em
Cartagena das Índias, na Colômbia. Severino demonstrou a sindicalistas da América Latina e do Caribe
como os Sindicatos podem contribuir para que seus
representados consigam enfrentar os novos tempos,
apresentando como exemplo a Fundação Homem do
Mar – FHM, braço educacional do SINDMAR, que

Severino Almeida Filho defendeu a atuação dos Sindicatos na qualificação
dos seus representados em face das novas tecnologias

oferece cursos e consultorias nos setores aquaviário
e portuário utilizando tecnologia de última geração.

Informação e orientação
sindical para futuros Oficiais
Em outubro, a Delegacia do SINDMAR em Belém (PA)
realizou palestra para os alunos do Curso Especial de
Acesso a 2º Oficial de Náutica – ACON B do CIABA. O
tema do evento foi "Transporte Marítimo Nacional e Internacional e Assuntos Correlatos Ligados ao Elemento
Humano". O Delegado Regional e Capitão de longo Curso Darlei Pinheiro apresentou o cenário marítimo internacional e a representação brasileira na Organização Marítima Internacional – IMO; as bandeiras nacionais e de
conveniência; a flexibilização das leis para contratação de
tripulantes estrangeiros em detrimento dos nacionais;
as questões ligadas à Transpetro (greve, ACT, regime 1x1

Darlei Pinheiro (ao centro) discutiu temas ligados à realidade
mercante e à atividade sindical com os futuros Oficiais

e efetivação dos Oficiais aprovados no Processo Seletivo
Público); a legislação, a reforma trabalhista, a terceirização e o papel crucial das Entidades Sindicais.
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DIÁRIO DE BORDO

Os alunos da EFOMM/CIABA receberam orientações sobre as ações
sindicais e a legislação no trabalho marítimo

Educação sindical desde a academia
O SINDMAR acredita que a consciência sobre a atividade sindical começa bem antes de o trabalhador marítimo
ingressar no mercado de trabalho, por isso procura criar elos com seus representados e representadas desde as
Escolas de Formação. Exemplo disso são as palestras como a que foi realizada no último mês de outubro, em
Belém (PA) para os alunos da EFOMM/CIABA. Na ocasião, o Delegado Regional Darlei Pinheiro orientou os
alunos sobre diversos temas. Entre eles estavam as leis e as influências sobre o transporte marítimo, o papel da
Organização Marítima Internacional, as bandeiras de conveniência, as Filipinas como país provedor de mão de
obra, a reforma trabalhista, a terceirização de Marítimos e o fortalecimento da associação sindical.

NR 10 e NR 35 para Marítimos

Sidésio Martins e Regina Noronha, do Senai, em reunião com
o Delegado do SINDMAR Darlei Pinheiro, em Belém (PA)

O SINDMAR trabalha em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai na qualificação de seus representados e
representadas em todo o País. Dentre os cursos previstos, estão os
relacionados às Normas Regulamentadoras - NR do Ministério do
Trabalho referentes à Segurança em Instalações Elétricas (NR 10) e
ao Trabalho em Altura (NR 35), que vêm sendo cobrados em algumas inspeções do Ministério do Trabalho e por empresas em seus
processos de seleção. O Delegado Regional Darlei Pinheiro se reuniu
em outubro com Sidésio Martins e Regina Noronha, respectivamente, Diretor e Gerente-Executiva do Senai em Belém (PA), para discutir
a realização desses e de outros cursos de interesse dos Oficiais e dos
Eletricistas mercantes.

Praticagem
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O Delegado Regional do SINDMAR Darlei Pinheiro (ao centro)
entre o Vice-Almirante Edlander Santos, ex-Comandante do
4º Distrito Naval, e o Presidente do Conselho Nacional de
Praticagem – Conapra, Gustavo Martins

Foi realizado nos dias 28 e 29 de novembro, em Belém (PA), o 41º
Encontro Nacional de Praticagem, que teve a participação de profissionais oriundos das várias Zonas de Praticagem do País e de representantes da Marinha do Brasil, da comunidade marítima do Pará e
do SINDMAR. Entre os temas abordados, estavam o meio ambiente e
a sinistralidade, a Plataforma Logística Internacional do Pará – Porto
Offshore e o fator humano na navegação em águas restritas. O SINDMAR participou das discussões sobre os concursos para Práticos e os
critérios para manutenção da proficiência.
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Reunião com representados em Fortaleza
O Delegado Regional do SINDMAR em Fortaleza, Rinaldo Medeiros, reuniu na capital cearense Oficiais e Eletricistas mercantes do Nordeste para
discutir cursos, certificações e outros temas relacionados ao mercado de
trabalho e à ação sindical. O encontro teve a presença de um representante da Capitania dos Portos do Ceará, que solucionou dúvidas sobre documentação, Carteira de Certificação e Registro – CIR e outros assuntos de
interesse dos profissionais marítimos. Os participantes assistiram a uma
apresentação sobre a situação da Marinha Mercante, com informações sobre as reformas trabalhista e da Previdência, a Lei de Migração, a atuação
das Entidades Sindicais na luta pelos postos de trabalho dos Marítimos
brasileiros, entre outros.

O Delegado Rinaldo Medeiros em reunião com
representados do SINDMAR

SINDMAR premia formandos da EFOMM
O SINDMAR participou das cerimônias de entrega do Prêmio Escolar EFOMM 2017, nos dias 4 e 6 de dezembro, nos Centros de Instrução Almirante Braz de Aguiar – CIABA e Almirante Graça Aranha – CIAGA,
respectivamente. O Prêmio é uma homenagem da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante aos
melhores alunos do ano e faz parte das comemorações pela formatura dos jovens marítimos. O Delegado do
SINDMAR em Belém (PA), Darlei Pinheiro, esteve presente na cerimônia realizada no CIABA, e o Diretor de
Educação, José Serra, participou do evento no CIAGA. Foram entregues prêmios aos alunos que mais se destacaram em diferentes disciplinas ao longo do período letivo, bem como aos primeiros colocados gerais nas
especialidades de Náutica e de Máquinas.

A formanda Sabrina Freitas
recebendo um mini system das mãos
do Diretor de Educação e Formação
Profissional do SINDMAR, José Serra

O aluno Ivan Cruz, outro
premiado com um mini system
pelo SINDMAR

Bruno Luigi Di Giulio (Náutica) e Marcelo
Monteiro da Silva (Máquinas) receberam os
cumprimentos do Delegado Darlei Pinheiro

Thiago Ninck (1º lugar geral em Náutica) e Krichna
Leonor (1º lugar geral em Máquinas) recebendo os
cumprimentos de José Serra

Darlei Pinheiro parabenizou o
1º colocado geral no CIABA,
Antonio Carlos Coelho dos Santos
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O Diretor de Portos e Costas,
Vice-Almirante Lima Filho, e o
Diretor do SINDMAR José Serra

O Delegado do SINDMAR Darlei Pinheiro
(2º a partir da direita) ao lado dos
representantes da Marinha do Brasil
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VISITAS A BORDO

UM SINDICATO FORTE
DEFENDE OS DIREITOS
E AS CONQUISTAS DE
SEUS REPRESENTADOS,
NA TERRA E NO MAR.
O SINDMAR considera fundamental o contato
com os Oficiais e Eletricistas mercantes
em seu local de trabalho. Por meio de seus
Diretores e de seus Delegados Regionais,
investiga denúncias de más condições de
trabalho a bordo e de não cumprimento da
proporção mínima de tripulantes nacionais em
embarcações estrangeiras que permaneçam
no País por mais de 90 dias.
Durante as visitas aos navios, as tripulações
também recebem informações e orientações
sobre o mercado de trabalho, Acordos
Coletivos, mudanças na legislação, ações
sindicais em curso e outros assuntos do
interesse dos trabalhadores marítimos.
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Livramento

LPGC Santos

Gurupá

Epic Baluan

Lucio Costa

Log-in Resiliente
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VISITAS A BORDO

Seven Phoenix

Baru Orion

Sapura Diamante

Castillo de Maceda

HB Tucunaré
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Bram Force

Top Coral do Atlântico

ACORDOS COLETIVOS

ACORDOS COLETIVOS
DE TRABALHO
Ao longo de sua existência, o SINDMAR
tem sido bem-sucedido em firmar Acordos
Coletivos de Trabalho que não apresentem
qualquer tipo de perda aos seus representados
e representadas.
Posicionando-se de maneira firme à mesa de
negociação, o Sindicato mantém o foco na
obtenção de melhores condições na relação
laboral, com os melhores ganhos possíveis
nos reajustes de salários, nas cláusulas
econômicas e nos benefícios coletivos. Mesmo
diante do comportamento intransigente de
representantes de empresas que se mostram
incapazes de esboçar um movimento empático,
o SINDMAR não esmorece.
Independentemente do esforço e do tempo
exigidos, a nossa ação sindical sempre lutará
pela defesa dos legítimos interesses dos
homens e das mulheres do mar.
Seu emprego, nossa luta!
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ACORDOS COLETIVOS

Veja os últimos acordos assinados:

ACT LOG-IN 2017/2019
Vigência de 1º maio de 2017 a 30 de abril de 2019
• Reajuste dos salários e das cláusulas econômicas
com reposição integral da inflação nos dois anos
de vigência do ACT
• Reajuste dos benefícios
• Manutenção do regime de trabalho e de repouso 1x1

ACT LOG-IN DA PARTICIPAÇÃO NOS
RESULTADOS – PR
Referente ao exercício de 2017
• Valor da PR pago em parcela única em até 30 dias
corridos após divulgação oficial dos resultados
consolidados da Log-In referentes a 2017

TERMO ADITIVO AO ACT FLUMAR 2016/2018
• Reajuste dos salários e das cláusulas econômicas com ganhos reais
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CULTURA MARÍTIMA

CAPITÃO
PHILLIPS

O MAR É
MEU IRMÃO

Jack Kerouac
LPM Editores, 2014
Escrito na Primavera de 1943, como primeira
obra literária do franco canadense Jack Kerouac,
“O Mar é Meu Irmão” foi mantido inédito até agora. Kerouac é mais conhecido por sua obra "On
The Road", clássico da geração beat americana.
O livro foi composto a partir de um diário de bordo do próprio autor, que se lançou ao mar ainda
adolescente e compilou as suas anotações sob o
título "Merchant Mariner". O navio em que embarcou, o Dorchester, dirigia-se à Groenlândia.
Kerouac resolve desenvolver uma narrativa dentro da história daquela viagem, detalhando, além
da rotina do navio, as características de seus colegas tripulantes e como cada um deles lidava com
o comportamento estranho do moço que recitava
poesias e que estava sempre com livros nos seus
intervalos das atividades obrigatórias.
Resolve estudar a Terra e descobri-la, não a partir
dos livros, mas da experiência direta, pelas viagens. Coloca também como meta juntar dinheiro
na Marinha Mercante para poder fazer uma faculdade depois. Busca descobrir as pessoas sem
julgá-las por suas ideias e por seus comportamentos. Mostra real curiosidade por elas. Toda
a beleza do livro converge para a experiência da
viagem como busca existencial.

Capitão Phillips, o filme, oferece duas horas e quatorze minutos intensos de ação e de suspense. Relata
o sequestro real do navio mercante Maersk Alabama,
em 8 de abril de 2009, no litoral da Somália. A região, conhecida como Chifre da África, concentra a
maior incidência de pirataria e de sequestros de navios no mundo.
Há denúncias e documentos que mostram que, naquela região, a pirataria se desenvolveu a partir do fato de
que, diante de um Estado falido em consequência de
uma guerra civil arrastada desde 1988, europeus passaram a desrespeitar as águas jurisdicionais da Somália, usando-as para a pesca e para lançar lixo tóxico que
destrói a vida marinha costeira.
O caos criado pela guerra e a pobreza extrema a que
foram reduzidos os pescadores levaram muitos deles
a prestarem serviços aos grupos rebeldes armados
que lutavam pelo controle do território. Desse contexto para a pirataria, foi um passo, pois os navios
estrangeiros, com carga garantida por seguros milionários, passaram a ser presa fácil para esses grupos,
que cobravam resgates e extorquiam os armadores,
garantindo uma fonte extra de recursos para a subsistência e para a guerra.
Os piratas que abordam os navios para os sequestros
são, geralmente, muito jovens - como os que aparecem no filme Capitão Phillips. O único pirata sobrevivente do resgate do Capitão por homens da tropa
de elite Navy SEAL (sigla que indica a capacidade de
operar no mar, no ar e na terra), Muse, tinha apenas
18 anos de idade à época e cumpre 33 anos de pena
em uma prisão nos EUA.

Janeiro de 2018

·

www.sindmar.org.br

·

Revista UNIFICAR

73

SEU EMPREGO
NOSSA LUTA!
CADASTRO DE
PRÉ-ASSOCIAÇÃO

Preencha os campos abaixo e envie esta página impressa, pelos Correios, ou digitalizada (escâner ou
foto nítida), por e-mail, para os endereços disponíveis no rodapé. Você receberá, em casa, o kit de
documentos de associação ao SINDMAR.
NOME
DATA DE NASCIMENTO
/
/

NOME DE GUERRA
CATEGORIA

SEXO

EMPRESA

F

CIR

CPF

M

NACIONALIDADE

ENDEREÇO

BAIRRO

CIDADE

TELEFONE
(
)

E-MAIL

/

UF

CEP

/
ASSINATURA

ONDE QUER QUE VOCÊ ESTEJA,
O SINDMAR ESTÁ COM VOCÊ.
MESMO QUE VOCÊ NÃO PERCEBA
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