Rio de Janeiro, 09 de outubro de 2018.
Mensagem Circular SINDMAR – EMPRESAS OFFSHORE Nº 11/2018.
Aos Oficiais e Eletricistas

Prezados Companheiros e Companheiras,
Em nossa última mensagem circular informamos acerca da reunião de mediação
que tivemos no dia 25/09 com as empresas do offshore, na Secretaria de
Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho – MTb, em Brasília, na tentativa
de alcançar, por meio de negociação, um ACT que não imponha perdas aos
marítimos.
Registramos que o Secretário de Relações de Trabalho do Ministério do
Trabalho – MTb Mauro Rodrigues vem se dedicando pessoalmente na mediação
das negociações coletivas entre os Sindicatos Marítimos e as empresas da
ABEAM, em reuniões na sede da Superintendência Regional do Trabalho no Rio
de Janeiro e no Ministério do Trabalho em Brasília. Após a primeira reunião que
já havíamos informado, novas reuniões de mediação ocorreram no dia 03/10 em
Brasília e no dia 8/10 no Rio de Janeiro. Para dar prosseguimento nas
negociações outras reuniões deverão ocorrer nos dias 25/10 e 7/11.
As reuniões mediadas pelo Ministério do Trabalho buscaram até aqui identificar
e discutir os pontos mais sensíveis do ACT, como remuneração e regime de
trabalho. Diversas considerações têm sido feitas por ambas as partes,
estimuladas pelo esforço de mediação do Secretário de Relações do Trabalho.
O avanço possível de ser destacado até aqui é o fato de as empresas terem
retirado sua proposta anterior.
O SINDMAR e os demais Sindicatos coirmãos reafirmaram nas reuniões que
buscam em mesa de negociação um Acordo justo, baseado no acordo anterior,
e sem perdas para seus representados, salientando que estão dispostos a
esgotar todas as possibilidades de negociação nesse sentido. Até aqui, a
armação não nos ofereceu, nas modificações que propõe às cláusulas
praticadas, a possibilidade de um acordo sem perdas, motivo pelo qual
orientamos os trabalhadores e trabalhadoras a manterem mobilização e efetiva
troca de informações com o Sindicato, bem como, que continuem relatando
quaisquer iniciativas patronais contrárias aos interesses coletivos dos
trabalhadores marítimos.
Lembramos que as deliberações das últimas assembleias gerais conjuntas de
marítimos foram de intensificação da mobilização a bordo dos trabalhadores
marítimos do offshore. Há possibilidade efetiva de deflagração de greve nas
embarcações das empresas ligadas à ABEAM, caso não se alcance um acordo
coletivo sem perdas nas reuniões de mediação em curso.
UNIDADE E LUTA!
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES!

Queiram confirmar o recebimento desta mensagem e a divulguem àqueles que puderem
alcançar.

Despedimo-nos com as já tradicionais Saudações Marinheiras.
Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante – SINDMAR

