Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2019.
Mensagem Circular SINDMAR – NORSUL (EMPURRADORES) Nº 01/2019.
Aos Oficiais e Eletricistas
Prezados Companheiros e Companheiras,
Ao longo do último ano negociamos com a Norsul para tratar do Acordo Coletivo de Trabalho
para o período 2018/2020 da frota de empurradores da empresa, sem obter avanços que
permitissem que uma proposta fosse apresentada a nossos representados e representadas.
O SINDMAR iniciou a negociação para o ACT 2018/2020 enviando proposta para a empresa
no início de 2018. A empresa enviou, ao longo do ano, algumas contrapropostas que não
atendiam requisitos mínimos que permitissem sua apresentação aos Oficiais e Eletricistas
lotados nos empurradores. O SINDMAR se manteve aberto ao diálogo para tentar chegar a
um termo positivo, mas as contrapropostas da empresa foram rejeitadas na mesa de
negociação.
Apesar de avançar, em relação a suas propostas anteriores, mais uma vez a Norsul
apresenta uma contraproposta que ainda carece de avanços. Infelizmente a empresa insiste
em propor alterar cláusulas do ACT anterior que podem representar perdas para nossos
representados, como por exemplo, alteração no regime de trabalho para as embarcações
que navegam até 160 milhas náuticas; alteração na redação do pagamento relativo ao dia do
desembarque; alteração na forma de concessão de férias; mudança no pagamento do dia de
treinamento; alteração no desconto da assistência médica e odontológica; alteração no prazo
para comunicação de acidentes; criação de cláusula punitiva relativa à apresentação de
documentação obrigatória.
Desde o princípio da negociação, assim como em todas as negociações, o SINDMAR mantém
a posição de não assinar Acordo Coletivo de Trabalho que possa trazer perdas para seus
representados.
O SINDMAR repudia a ideia de celebrar ACT com perdas e não deixará de pautar sua atuação
em busca de um Acordo justo para os Oficiais e Eletricistas que efetivamente comandam,
chefiam e tripulam os empurradores da Norsul, ao mesmo tempo em que ratifica o
entendimento de que o melhor caminho para chegar a um termo positivo é a negociação
entre as partes baseada num diálogo franco e objetivo.
Manteremos a disposição em dar continuidade à negociação para o Acordo Coletivo de
Trabalho com o objetivo de tentar alcançar avanços em relação ao que está sendo proposto
pela empresa, que sejam suficientemente razoáveis para chegarmos ao consenso.
Solicitamos que se mantenham atentos e em sintonia com o SINDMAR, cientes de que é
necessário disposição e engajamento coletivo para alcançar conquistas relevantes. Lutar
coletivamente, organizados em nossos sindicatos, é a opção efetiva dos trabalhadores para
modificar o comportamento de empresas que não demonstrem motivação em praticar uma
relação de respeito com os trabalhadores e trabalhadoras marítimos que empregam. O nosso
futuro como categoria organizada está sendo produzido diariamente, a cada ação ou omissão
que realizamos. Os trabalhadores marítimos brasileiros receberão coletivamente, mais à
frente, exatamente o que fizerem por merecer.
Queiram confirmar o recebimento e divulgar aos companheiros e companheiras que puderem
alcançar.
Saudações Marinheiras,
Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante - SINDMAR

