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CAMINHOS ABERTOS
Condutores ressurgem fortalecidos

pag-03-Carta+Expediente_pag-19-Delegacias_Santos.qxd 10/5/2011 10:06 Página 1

REVISTA SINCOMAM
Órgão Oficial do Sindicato Nacional dos Condutores
da Marinha Mercante e Afins
www.sincomam.com.br
SEDE
Av. Presidente Vargas, nº 446 - 22º andar - Grupos: 2201/ 2204/
2206/ 2207 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.071-000
Tel / Fax: (21) 2516-2143
E-mail: sincomam.ntg@terra.com.br
DELEGACIA DE SANTOS - SP
Av. Afonso Pena, nº 296, sala 36 -Embaré - Santos -SP
CEP: 11.020-000 - Tel / Fax: (13) 3272-2445
E-mail: sincomam.santos@terra.com.br
DELEGACIA DE MACAÉ - RJ
Av. Rui Barbosa, nº 698, sala 301- Centro - Macaé - RJ
- CEP: 27.910-360 - Tel: (22) 2762-5227
E-mail: sincomam.macae@terra.com.br
DELEGACIA DE SÃO LUÍS - MA
Av. Marechal Castelo Branco, nº 281, sala 303 São Francisco - São Luiz - MA - CEP: 65076-090
Tel: (98) 3227-5180
E-mail: sincomam.maranhao@terra.com.br
DIRETORIA EXECUTIVA
ALCIR DA COSTA ALBERNOZ - Diretor Presidente
NILTON MASCARENHAS - Diretor Secretário
HÉLIO LOPES DA COSTA - Diretor Procurador
JORGE FERREIRA PACHECO - Diretor Administrativo
ANTONIO DO CARMO - Diretor Adjunto
CARLOS JAIME MARTINS JÚNIOR - Diretor Financeiro
DIRETORIA SUPLENTE
ABELARDO TEIXEIRA FILHO
JOSÉ CARDOSO
WALDEIR FRANCISCO DA SILVA
RAIMUNDO DOS SANTOS COSTA
NOELCIO CAJUEIRO DE CAMPOS
CONSELHO FISCAL
ANÍSIO FREIRE
JAIRO DE OLIVEIRA
ANTÔNIO MARCOS CASTELO SOUZA SALGADO
CONSELHO FISCAL SUPLENTES
RUBILAR MONTEIRO DOS SANTOS
VILNEI SOUZA LIMA
RAIMUNDO NONATO DA SILVA
EDITOR
MAURICIO AZEVEDO (MTb RJ 14035)
azevedo.mauricio@gmail.com
PROJETO GRÁFICO
LAERTE GOMES
gomes.laerte@gmail.com
TRATAMENTO DE IMAGENS
EDUARDO JARDIM
efjardim02@gmail.com
IMPRESSÃO
GRÁFICA DAIJO

CARTA DO PRESIDENTE

Qualificação é a saída
co mu ni da de ma rí ti ma bra si lei ra, em
meio ao momento excepcional pela economia em ascensão no País, aguarda
dois acontecimentos fundamentais, que balizarão os rumos do setor nos próximos anos ou
mesmo décadas. Duas cartadas, uma de curto e
outra de médio prazo, entram na nossa pauta.
Alcir da
A curto prazo, março marca o anúncio da AgênCosta
cia Nacional do Petróleo sobre a 11ª rodada das noAlbernoz
vas áreas exploratórias no mar, o que tem sido raro
desde 2006. Naquele ano, a ANP retirou 41 blocos do
pré-sal oferecidos na 8ª licitação do gênero. Vale
lembrar que a última oferta de blocos no mar aconteceu em 2007, na 9ª rodada, quando a OGX, do empresário Eike Batista, fez sua estreia. A licitação seguinte só teve blocos em terra. Está em jogo o reservatório de Libra, no pré-sal da bacia de Santos, com
reservas estimadas em 5 bilhões de barris.
Mas a grande curiosidade gira em torno do interesse pelas bacias entre o Rio Grande do Norte e o
Ama pá, en glo ban do a Foz do Ama zo nas, ParáMaranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar.
Fora a expectativa dos marítimos para o pré-sal
pela manutenção imediata de mais mercado de trabalho, espera-se para médio prazo escassez de mão
de obra para tripular embarcações. O Syndarma admitiu agora no início de 2011 que as empresas de navegação já se preparam para enfrentar um déficit de
mais de mil oficiais de Marinha Mercante entre 2013
e 2016.
A Marinha, ao comentar essa previsão, estende a
necessidade de formação qualificada também aos
subalternos. Em nota divulgada pelo contra-almirante Paulo Mauricio Farias Alves, diretor de comunicação social, a Armada lembra que vem adotando,
antes mesmo do anúncio da descoberta das reservas
da camada do pré-sal em 2008, uma série de medidas para aumentar o número desses contingentes.
É preciso investir no treinamento. Em todos os casos, como se vê, a saída é a capacitação das tripulações. Com experiência própria nesta seara, o SINCOMAM acredita na qualificação profissional até
como instrumento de soberania e se irmana aos brasileiros que pretendem remar no mesmo rumo, que é
o crescimento do País.

A

MARÇO / 2011❖ 3

pag-DUPLA_para PDFs em baixa-vs8_pag-22.23- Livros.qxd 10/5/2011 10:27 Página 1

REVISTA SINCOMAM

30

MARÇO - 2011

Qualificação
Numa entrevista,
o superintendente
de Ensino do
CIAGA, almirante
Falcão, apoia as
iniciativas de
capacitação
profissional do
SINCOMAM.

6

sumário

SINCOMAM, 84 anos
O Sindicato volta a ser a casa
dos condutores às vésperas de
completar o 85º aniversário
oferecendo serviços aos
associados.

4 ❖ MARÇO / 2011

32
Máquinas avante - A atividade marítima é
incrementada pelas encomendas milionárias de
petroleiros pela Transpetro e pelo advento do pré-sal.

10

14

Dever cumprido
O presidente do SINCOMAM,
Alcir Albernoz, conta como
impediu a falência do Sindicato
e como evitou a ameaça de
extinção da categoria.

Herois civis
Monumento
homenageia
vítimas da
Marinha Mercante
na 2ª Guerra
Mundial, que
foram maioria dos
brasileiros mortos
no conflito.

26

37

Vitória dos CDMs
Portaria DPC com
aumento de
competência para
condutores de
máquinas abre
mercado de trabalho
para categoria.

Memória viva
Veteranos
condutores,
Vital Soares
da Franca e
Newton Pereira
Pixinine contam
histórias dos
primórdios do
Sindicato.

28
Negociações
e acordos
SINCOMAM
negocia com
mais empresas
após aumento
do número de
companhias
estrangeiras
que estão chegando ao mercado.

SERVIÇOS
19 - Delegacias SINCOMAM
22 - Livros

24 - Medicina do Trabalho
35 - CGTB
36 - Blogs e sites
42 - Convênios

MARÇO / 2011❖ 5

pag-DUPLA_para PDFs em baixa-vs8_pag-22.23- Livros.qxd 10/5/2011 10:30 Página 1

SANEADO

SINCOMAM VOLTA A SERVIR ASSOCIADOS
ÀS VÉSPERAS DE COMPLETAR 85 ANOS
undado em 1927, o Sindicato
Nacional dos Condutores da
Marinha Mercante e Afins está
recuperado. Depois de uma fase de sucateamento, o SINCOMAM expe ri men ta uma nova era, de ressurreição mesmo. Comprometido judicialmente nos anos 1990 por dívidas estratosféricas, o Sindicato está finalmente
saneado. Os condutores hoje estão novamente em alta com a autoestima.
A sede que encontava-se deteriorada fisicamente voltou a oferecer conforto e, sobretudo, serviços à categoria. O
conjunto de salas no imóvel que ocupa
o último andar de um grande prédio comercial na Avenida Presidente Vargas,
centro empresarial do Rio de Janeiro,
passou por uma reforma arquitetônica
que privilegiou o atendimento ao associado.
No ple ná rio re fri ge ra do, com 80
poltronas e projetores informatizados,
as pa re des co me çam a ser co ber tas
com telas a óleo retratando ex-presidentes, iniciativa que objetiva resgatar
a História do SINCOMAM.
Ainda na sede funciona o Departamento Jurídico do SINCOMAM, representado por advogados da banca Santos
Associados, responsável pela condução
de negociações coletivas.
Além de uma profunda modernização da matriz, o SINCOMAM espalhou-se geograficamente com a aquisição de sedes para delegacias. Atualmen te são três re pre sen ta ções: em
Macaé-RJ, Santos-SP e São Luís-MA.

F

Símbolo da recuperação,
plenária do SINCOMAM é
dotada de recursos
tecnológicos e conforto para
cursos, assembleias e
solenidades

>>
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PRIORIDADE AO ASSOCIADO
Ainda no balcão da recepção (esquerda), o condutor
sindicalizado é prontamente atendido para serviços, também
prestados pelas Secretaria Geral da Presidência
(embaixo à direita)

as so cia do que che ga ao
SIN CO MAM é aten di do
no balcão da recepção ou
na Secretaria Geral, anexa à Presidência.
Na recepção principal, a maioria
das demandas refere-se a várias informações . Quando um acordo com determinada empresa está para ser fechado, a frequência chega a 40 sindicalizados por dia. No início do ano, a
procura também aumenta por conta
da declaração do Imposto de Renda,
uma vez que o Sindicato oferece este
ser vi ço gratuito. Em 2010, mais de
170 as so cia dos fo ram aju da dos no
cálculo para prestação de contas com
o Leão. Em 2011, estima-se que mais
de 200 sejam atendidos.
Ain da no bal cão da re cep ção, o
condutor sindicalizado é prontamente aten di do pa ra ser vi ços co mo de núncias de condições irregulares de
trabalho, requerimento de cópias de
Acordos Coletivos de Trabalho, encaminhamento para processos seletivos
nas empresas e rescisões contratuais.

O

Secretaria Geral da Presidência
Os serviços prestados presencialmente ao associado no SINCOMAM
têm outro balcão de atendimento, na
Secretaria Geral da Presidência, onde
jovens oferecem mais suporte, como
atualização cadastral, fornecimento
da relação de convênios e entrega de
carteira sindical que dá direito a descontos em estabelecimentos conveniados.
Mesmo usando a tecnologia com
in ter net, si te pró prio (www.sinco-
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mam.com.br) e e-mails, o SIN CO MAM dispensa considerável atenção
ao en vio, da ma nei ra mais tra di cio nal, através dos correios, de milhares
de postagens por ano. São circulares
com avisos jurídicos, avisos de cursos
e co mu ni ca ções di ver sas que em
2010 atin gi ram a im pres sio nan te
mar ca de 8.400 cor res pon dên cias,
média de 700 por mês.
Como a modalidade postal da comunicação sindical ocupa 40% do total de en vios, o custo-benefício so bressai quando se conclui que os 60%
restantes ocorrem através do campo
virtual, de custo bastante inferior ao
das tarifas postais.

Mais serviços com
site na internet
Departamento Jurídico:
mais serviço

Todos avisos enviados por e-mail ou
correspondência postal são constantemente postados no site
www.sincomam.com.br, onde o associado pode conferir, a distância, assuntos como reuniões agendadas
com empresas para discussão de
Acordos Coletivos de Trabalho, íntegra dos ACTs firmados e Programas
de Participação de Lucros e Resultados negociados com empresas.
Reformulado em 2008, o site registrou
em dois anos um total de 83 mil acessos, média de 122 por dia.
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ENTREVISTA / Alcir da Costa Albernoz
Como começou essa sua relação com
o mundo marítimo?
Nasci no Rio de Janeiro, e com essa
proximidade do mar escolhi a Marinha
para fazer o serviço militar, onde aprendi valores que carrego comigo até hoje.
Em 1976 entrei para a extinta Fronape,
onde passei 25 anos, 14 dos quais embarcado como condutor de máquinas.

SINCOMAM,
de novo em pé
essurreição é a palavra que pode exprimir
a vitória da sobrevivência alcançada pelo
Sindicato Nacional dos Condutores da
Marinha Mercante e Afins. O SINCOMAM, que
hoje volta a apresentar vigor e crescimento, já esteve para ser despejado da sede no Rio de Janeiro
por dívidas do imóvel próprio que chegavam a
R$ 800 mil. Pior: a categoria, agora novamente
fortalecida, esteve em vias de ser extinta como
aconteceu com os mestres-arrais.
No momento em que o Brasil colhe os frutos da
recuperação do setor marítimo turbinada pela expectativa de mais crescimento, a reboque dos negócios gerados pela exploração de petróleo na
camada do pré-sal, os condutores têm mais ainda
a comemorar. "O Sindicato está saneado", diz o
presidente do SINCOMAM, Alcir da Costa Albernoz, que liderou o movimento iniciado em 1997.
Naquele ano, condutores insatisfeitos com o estado de 'terra arrasada' uniram forças para recuperar o Sindicato.
Foram necessários 13 anos de trabalho e sofrimento, mas valeu a pena. Depois de salvar a entidade da falência total, o presidente do SINCOMAM conta na entrevista a seguir detalhes dessa
reviravolta. Homem de fé inabalável, Alcir da
Costa Albernoz faz questão de dizer que somente
o suor não bastaria para concluir a restruturação.
"Fomos abençoados pela luz divina. Sem Deus,
nada disso teria sido possível", afirma.

E o início na vida sindical?
Em 1990, fui convidado para trabalhar no de par ta men to de pes soal da
Fronape, e aceitei. No final de 1994 fui
convidado para compor a Diretoria do
Sindicato dos Condutores, e assumi como secretário geral. Foi uma época difícil para os aquaviários. Havia empresas
de navegação fechando e a indústria
naval em declínio, o Sindicato em decadência, mas os desmandos continuavam em nome de um falso líder. Fui até
proibido de passar fax para os navios,
pois alegavam que o custo era alto. Para
piorar, era notório que a instituição servia apenas a alguns, não à categoria.
Em 1997, resolvi liderar uma chapa de
oposição.

R
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Albernoz: “conseguimos
recuperar a autoestima,
o respeito, a
credibilidade e o
orgulho”

Teve receio da inexperiência como dirigente sindical?
Sabia que era uma grande responsabilidade, mas tenho um pouco de espírito de bandeirante, de desbravador.
Por outro lado, quando eu estava na
Fro na pe fiz um gran de cír cu lo de
amizades. Como profissional do departamento de pessoal, eu atendia constantemente colegas com inúmeras demandas. Eram pe di dos de bor do os
mais variados possíveis. Até aqueles
que não eram de minha competência
eu me esforçava para atender, pois sabia das di fi cul da des do ho mem do
mar. Era um prazer servir aos companheiros de bordo. Ser prestativo sempre foi a minha marca. Durante minha
campanha eleitoral ficou evidente que
eu poderia prestar bons serviços à cate go ria mes mo co mo se cre tá rio.
Porém não foi pos sí vel, e eu resolvi
não participar do pleito de 1997. Na última hora participei como oposição e
vencemos. Foi o vo to da es pe ran ça,
pois a instituição já havia sucumbido, e
só restava o caos. Ainda tive enormes
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ENTREVISTA / Alcir da Costa Albernoz
problemas, pois na minha inexperiência, acabei trazendo uns poucos colegas
com posturas antigas, aquelas mesmas
que havíamos condenado na campanha. Em 1998, para completar, precisei
me licenciar por questões pessoais. Não
pretendia voltar, mas depois de inúmeros telefonemas de diretores arrependidos que haviam contribuído para minha
saída, após seis meses voltei no final de
1998, rompi com parte daquela Diretoria e comecei minha reforma política.
Como se deu essa reforma?
Em 2003 formei uma chapa apenas
com companheiros cuja meta fosse um
trabalho de total seriedade, a começar
pela reformulação do nosso estatuto. E
assim chegamos a um texto que deu
mais poderes à Diretoria Executiva para
enquadrar os que não aderissem àquele
espírito que defendíamos. Há situações
em que é preciso ter pulso forte.
Naquele momento a Diretoria já era
de inteira confiança?
Ali sim, e todos 'compraram' a ideia
de resgatar valores e recuperar a credibilidade junto à categoria em um quadro de terra arrasada. Nossa imagem
era ruim mesmo, a começar pelo próprio condomínio onde está nossa sede.
A ges tão ante rior foi contestada por
obras que haviam avançado irregularmente à área comum do edifício. Tínhamos duas linhas telefônicas cortadas
por ordem judicial, cadeiras amarradas
com fita crepe. A situação era de falência, sem arrecadação. Teve mês que não
tínhamos como pagar o condomínio. O
imóvel estava penhorado, foi a leilão e
vendido. Era o fundo do poço.
Foi o momento da reviravolta?
Exatamente, graças a Deus. Não podíamos perder este patrimônio. Uma
luz divina nos guiou, e assim começou a
ressurreição. O nosso jurídico atravessou uma petição alegando que as salas
haviam sido vendidas a preço vil, o juiz
convocou as partes, e finalmente o condomínio negociou conosco. Em face da
multa diária, a dívida era de R$ 800 mil.
Uma revisão na mesa de negociação fez
esse total cair para R$ 120 mil. Acertamos a quitação, dando R$ 50 mil de en-
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trada e pagando o restante em 48 vezes.
Para levantar o valor do sinal, decidimos em assembléia vender o carro do
Sin di ca to, fi ze mos um em prés ti mo
bancário e um associado emprestou R$
10 mil. Os R$ 70 mil restantes foram pagos em 48 prestações. Mas ainda havia
R$ 12 mil do advogado do condomínio e
R$ 4 mil do leiloeiro. Por determinação
judicial, tivemos que pagar.
Ou seja: as dívidas completamente
quitadas?
Ainda não. Descobrimos uma pendência na Prefeitura por conta do IPTU.
Por lei, um sindicato é isento desse imposto, mas é preciso pedir. Não pediram, não pagaram e ao assumirmos não
tiveram a dignidade de nos informar a
respeito. O débito com o município era
de R$ 60 mil. O imóvel foi parar na dívida ati va, ca mi nhá va mos pa ra ou tro
leilão.
Um saco sem fundo...
Havia ain da a pen dên cia de uma
propriedade adquirida em Maricá-RJ
pelo Sindicato, uma casa com piscina.
Servia apenas a uma família, não à categoria. Os associados que perguntavam
sobre a 'colônia de férias' anunciada recebiam sempre "está em obras" como
resposta. Era inaceitável. O Sindicato
pagava caseiro, ração de cachorros, galinhas e porcos. Havia ainda uma sala comercial em Niterói com um consultório
dentário que atendia principalmente
não sócios. Era uma farra. Por fim, uma
assembleia aprovou por unanimidade a
venda desses imóveis, e aquele dinheiro
ajudou a quitar uma parte da dívida.
Era possível sentir a opinião da categoria?
O que ajudou fortemente nessa hora
foram os associados. Muitos acompanhavam de alguma forma nossa luta,
principalmente os aposentados. Eu não
era conhecido por todos, mas gozava de
algum prestígio por ter vindo da Fronape, que tinha o maior número de associados. A notícia de que o Sindicato estava
sendo saneado começou a correr, e acabou incentivando um processo decisivo
de refiliação e novas filiações. Antes disso não tínhamos sequer 200 associados.

Como está a relação do SINCOMAM
com a administração do condomínio?
A melhor possível. Readquirimos a
amizade e o respeito, participamos das
assembleias do condomínio e hoje voltamos a usar o espaço que antes foi motivo de grande contenda judicial.
Foi a prova de que a união faz a força?
Certamente. Foi o início da reconstrução, começando pela campanha de
valorização dos condutores, que eram
vistos nas empresas como profissionais
sem expressão. Na verdade, como está
demonstrado hoje, ele é vital, um esteio
da embarcação, seja fazendo manutenção como condutor/mecânico, condutor/bombeador, condutor/condutor na
condução ou como condutor subchefe
ou chefe de máquinas nos rebocadores.
Mas os comentários maldosos continuavam a ponto de se dizer nas conversas
informais que a categoria seria extinta, a
exemplo do que havia acontecido com
os mestres-arrais. A Diretoria usou justamente a importância do condutor de
máquinas como elemento de resgate da
categoria.

Flagrantes das formaturas de turmas
do SINCOMAM no CIAGA, um
marco na reconstrução do Sindicato

Como foi isso?
Era preciso reverter aquele quadro,
e isso aconteceu graças ao potencial desse profissional. Começamos esse processo em contatos com as empresas,
mostrando a importância do CDM, que
é o elo de ligação entre os oficiais e a
guarnição. É esse profissional quem
verdadeiramente recebe as ordens e
cumpre com as operações de carga e
descarga como condutor/bombeador ou
faz toda a manutenção como condutor/mecânico. Foi um trabalho lento,
mas firme, que fortaleceu não só os condutores, mas os amarradores e outros
trabalhadores nos portos que também
são nossos representados.
Qual foi a fórmula para valorizar o
condutor?
A capacitação profissional. É preciso destacar a sensibilidade da DPC [Diretoria de Portos e Costas da Marinha]
neste processo iniciado em 1999. O Ensino Profissional Marítimo, na época,
estava sob a gestão do almirante Oneto,
a quem levamos nosso projeto de cursos. Graças a Deus e ao almirante Oneto, nosso projeto pôde ser aperfeiçoado.
Foi elaborado o CAAQ IMM, e no início
de 2001 tivemos a primeira turma formada no CIAGA [Centro de Instrução
Almirante Graça Aranha]. Ali voltamos
a oxigenar a categoria com novos talentos e qualificando os já existentes nos
cur sos au to ri za dos pe la DPC, além
também de formação financiada pelo
SINCOMAM para bombeador, ministrada pela empresa Limbus, e qualificação na ETAM [Escola Técnica do Arsenal
de Marinha]. De lá para cá, encaminhamos pelo menos uma turma por ano, e
muitos CDMs chegaram a oficial de
máquinas.

Como é administrar uma categoria
numa costa dessa extensão?
É uma grande responsabilidade, haja vista que precisamos atender o nosso
representado do Oiapoque ao Chuí, seja
ao longo da costa brasileira ou nas vias
fluviais. Estamos aptos a defender o
nosso representado em todo País.
O aumento de competência veio coroar esse processo de recuperação?
É a vitória mais recente do SINCOMAM, uma reivindicação que fazíamos
havia 11 anos. A categoria está comemorando com toda razão a Portaria da
DPC emitida em dezembro de 2010, alterando a NORMAM 13, que regula a
competência do condutor de máquinas
de acordo com a potência das embarcações. No caso do condutor, a ele era
permitido comandar barcos com 3.000
kW no interior do porto e 1.000 kW no
offshore. Eram parâmetros desatualizados. A natural modernização das embar ca ções tra zia a re bo que mo to res
mais possantes. Com isso, a competência para o condutor ficou defasada. Essa
portaria beneficou o mercado, abrindo
mais campo de trabalho para o CDM e
evitando que as empresas ficassem reféns de uma só categoria, tanto na questão salarial quanto no número de tripulantes necessários a bordo.
O que significam o pré-sal e a chegada
de empresas estrangeiras?
O momento é de expectativa positiva, mas tam bém de al gu ma preocupação. Precisamos cuidar das riquezas,
a sociedade civil organizada tem o seu
papel, cumprindo e fazendo cumprir
nossas leis. E a Petrobras, fundamental,
deve ser uma aliada. É necessário pensar em segurança nacional, investir na

Marinha do Brasil, assegurar a distribuição dessas riquezas às futuras gerações.
O mercado de trabalho dos aquaviários
cresce, mas é preciso fiscalizar as embarcações estrangeiras e aplicar a NR
72, que determina o número mínimo de
brasileiros a bordo. Não é justo virem,
ficarem com a exploração do petróleo,
monopólio quebrado no governo FHC
que deveria ser exclusivo da Petrobras,
e ainda ocuparem nossos empregos.
Queremos uma fiscalização rigorosa
contra essa prática comum no offshore.
Como está hoje o SINCOMAM?
Conseguimos recuperar a autoestima, o respeito, a credibilidade e o orgulho. Somos uma categoria de técnicos
competentes oriundos das melhores escolas técnicas do Brasil como a ETAM,
o CEFET e outras. Temos o reconhecimento de categorias como a dos amarradores que hoje são também nossos representados e outras que estão aderindo
ao SINCOMAM. Reformamos as salas
que tinham uma péssima aparência, adquirimos mais uma onde funciona o
nosso jurídico e estamos negociando
outra. Compramos uma em um shopping de Macaé, onde funciona nossa
Delegacia, reabrimos nossa Delegacia
em Santos e chegamos recentemente ao
Maranhão. Informatizamos o Sindicato,
temos funcionários treinados para dar o
melhor atendimento aos associados,
mas estamos cientes de que para manter e ampliar o nosso mercado de trabalho é preciso qualificar o condutor para
que prestar bons serviços ao armador e
ser reconhecido pelo seu potencial profissional e isso já conseguimos fazer
acontecer. É preciso manter esse nível
profissional para que as futuras gerações de condutores de máquinas se orgulhem de seu passado e vejam o futuro
com otimismo. Quanto à Diretoria do
SINCOMAM, estaremos atentos, a fim
de poder proporcionar bons acordos coletivos de trabalho e buscando sempre a
justiça social e a harmonia entre capital
e trabalho, para que essa riqueza seja
melhor distribuída. Só assim seremos
em pouco tempo um país de primeiro
mundo e nos orgulharemos ainda mais
dessa terra chamada Brasil. Que o Senhor Deus nos abençoe!
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Mártires da frota civil

Marinheiros
mercantes, os
brasileiros que
mais morreram
na 2a Guerra
Mundial
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as duas guerras mundiais, a
entrada do Brasil em ambos
os conflitos se deu a partir de
afundamentos de navios da
Marinha Mercante. Ano que vem, completam-se exatas cinco décadas do torpedeamento que a Alemanha nazista
de Adolf Hitler desfechou contra 36
unidades da frota civil brasileira, a partir de fevereiro 1942.
Em agosto daquele ano, o presidente Getúlio Vargas decidiu juntar-se aos

N

Aliados contra o Eixo nazi-fascista de
Hitler e do italiano Benito Mussolini
quando os alemães atacaram em águas
terriroriais brasileiras em apenas três
dias, cinco embarcações civis: Baependi, Araraquara, Aníbal Benévolo, Itagiba e Arará.
A internet oferece diversos endereços com levantamentos variados sobre
o assunto. Há fontes de toda ordem. Sites e blogs de discussões estão na grande rede de computadores, como um es-

pecialmente dedicado ao desaparecimento do navio Itagiba (http://itagiba1942.blogspot.com) ou um criado por
aficcionados pelo tema na cidade de
Além Paraíba-RJ (http://alemparaibahistoria.blogspot.com).
O nú me ro de bra si lei ros mor tos
na II Guerra Mundial varia de acordo
com os estudiosos. Praticamente todos, po rém, con cor dam com que as
maiores vítimas foram os marinheiros mer can tes, sen do con sen so de

que eles representaram 51% dos compatriotas fatalmente vitimados na II
Guerra Mundial.
Um dos pes qui sa do res de maior
pro du ção em pes qui sa é o co ro nel
Claudio Moreira Bento, presidente da
Academia de História Militar Terrestre do Bra sil (www.ahimtb.org.br).
São dele os trechos usados como base
desta matéria, e que compõem o livro
'Participação das For ças Ar ma das e
da Marinha Mercante do Brasil na 2ª

GM'. Sus ten ta o au tor que fo ram
1.889 bra si lei ros mor tos em fun ção
da guerra ou mais de 51% deles.
Outro endereço virtual (www.centrodoscapitaes.org.br) ser ve co mo
fonte das páginas a seguir. Neste site,
o capitão de longo curso Ernani A.M.
Ribeiro, que foi praticante de piloto
no navio 'Itagiba', conta como um colega marítimo relatou o drama de estar a bordo daquele que foi mais um
alvo dos alemães.
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A Marinha
Mercante na II
Guerra Mundial

ARARANGUÁ

CEL CLAUDIO MOREIRA BENTO,
Presidente da Academia de História Militar Terrestre do Brasil

Marinha Mercante Brasileira foi muito sacrificada. Pagou pesado tributo com expressivas perdas materiais e sobretudo em vidas
de brasileiros imolados às centenas com torpedeamentos por submarinos.
Já na Primeira Guerra a maior atingida foi a Marinha Mercante Brasileira com o torpedeamento, pela Alemanha, dos navios mercantes Paraná, em 3 de
abril de 1917, o que obrigou o Brasil a romper relações com o Império Alemão, e mais os mercantes Tijucas, Lapa, Macau, Tupi e Acari, o que levou o Brasil a reconhecer por Dec. de 26 de outubro de 1917 o
estado de guerra da Alemanha contra o Brasil.
Ela começou a ser atacada antes da entrada do
Brasil na guerra, por submarinos nazistas e fascistas,
depois dele haver rompido relações com o Eixo, em
28 de janeiro de 1942, junto com as demais nações
americanas. Em conseqüência, Hitler destacou para
o Atlântico Sul e inclusive para as costas brasileiras
submarinos (U-Boats), para atacarem navios mercantes brasileiros e aliados.

A

BAEPENDI
Estes são quatro
dos cinco navios
mercantes
torpedeados em
apenas 72 horas
pelos submarinos
alemães U-boats
na costa
brasileira, entre
15 e 17 de agosto
de 1942:
Araranguá (131),
Aníbal Benévolo
(150), Itagiba (56)
e Baependi (270
mortos). No
cargueiro Arará,
também alvejado
naquela
investida,
morreram 20

ANIBAL BENÉVOLO
ITAGIBA

Cinco mercantes a pique em apenas 72 horas
Em três dias, de 15 a 17 de agosto de 1942, eles
afundaram cinco navios mercantes brasileiros. Estes
fatos provocaram grande indignação e revolta nos
brasileiros, de norte a sul, levando o governo do Brasil a reconhecer, em 22 de agosto de 1942, o estado
de beligerância do Eixo contra ele.
Foram expressivas as perdas humanas em nossa
Marinha Mercante em função dos torpedeamentos.
Elas atingiram a impressionante cifra de 972 mortos
(dos quais 470 tripulantes e 502 passageiros) no total
de 1.889 brasileiros mortos em função da guerra ou
mais de 51% deles. 51%!!! Tristíssima estatística que
enlutou tantos lares no Brasil.
Os marinheiros mercantes do Brasil têm desenvolvido heróico e relevante esforço, na paz e na
guerra, para a construção do Brasil, em função do
papel econômico vital para a vida da Nação, pois por
suas mãos passam a massa das riquezas que o Brasil
importa ou exporta e que caracterizam a sua balança
comercial. O pouco reconhecimento social à sua importante contribuição de parte do governo e da sociedade brasileira é caracterizado por ausência de
estímulos justos de maior convivência familiar em
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BAEPENDI
ARARÁ

sociedade, em terra, além de financeiros e de aposentadoria justa que compensem em parte suas solidões, saudades da família, dos amigos e da Pátria e
renúncias.
Estes óbices de natureza psicossocial têm sido
apontados por estudiosos do assunto como o mais
sério obstáculo a que o Brasil realize sua vocação
marítima sobre os seus mais de 8.000 km de litoral
debruçados sobre o Atlântico e não recorra, maciçamente, ao afretamento de outras bandeiras que, em
grande parte, concedem aos seus marítimos, sentimental e financeiramente, aquilo que é negado aos
marinheiros mercantes brasileiros.
A contribuição em vida e sangue que deram ao
esforço de guerra aliado é eloqüente e fala da importância de seu papel social ainda não reconhecido e
premiado à altura pela sociedade brasileira.
Foram torpedeados de 22 de março de 1941 a 23
de outubro de 1943, 32 navios mercantes do Brasil
por submarinos do Eixo. Todos estes torpedeamentos e acidentes envolvendo navios mercantes do
Brasil durante a Segunda Guerra Mundial expressam a grande tragédia vivida então pela Marinha
Mercante do Brasil, onde avultam as tragédias particulares dos afundamentos dos Baependi (270 mortos), do Aníbal Benévolo (150), do Araranguá (131),
Itagiba (56) e de outros.
Revolta popular
Estes afundamentos trágicos e quase concomitan tes, leva dos a efei to pe lo sub ma ri no U-507,
provo ca ram gran de revol ta po pu lar, levan do o
Brasil a reconhecer o estado de beligerância do
Eixo contra ele, em 22 de agosto de 1942, data de
sua entrada na guerra na causa aliada. Pois eles
haviam de forma traiçoeira provocado 602 mortes de brasileiros, sem distinção de sexo e idade.
O sistema de comboios estabelecido pela 4ª
Es qua dra Ame ri ca na, a qual a For ça Naval do
Nordeste da Marinha do Brasil integrava, diminuiu expressivamente os torpedeamentos no litoral do Brasil, em que pese a ação intensa dos submarinos alemães. A maior intensidade dos torpedeamentos tiveram lugar no litoral do Nordeste,
especialmente entre o Recife e Salvador e até dezembro de 1943.
A maio ria dos co man dan tes de sub ma ri nos
alemães não abandonaram os preceitos de dignidade humana. Combatiam com tenacidade e não
ultrapassavam os limites com náufragos inermes,
que em alguns casos socorreram com víveres.
Mas existiu uma exceção, o submarino U-516
ao comando do capitão Gerard Wiebe que ordenou o massacre ao artilheiro ten. Markle que metralhou os náufragos do mercante brasileiro Antonico.
O Brasil tentou processá-los como criminosos
de guerra, sem êxito.
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Memorial
lembra
vítimas

Construção
inaugurada
em 2010 no
CIAGA
homenageia
heróis
mercantes

Monumento aos mortos
da Marinha
Mercante na II Guerra
everência máxima do Brasil aos patriotas que lutaram
na II Guerra Mundial, o Monumento aos Mortos localizado no Parque do Flamengo, zona sul do Rio de
Janeiro-RJ, não é mais apenas uma das poucas homenagens
aos brasileiros que perderam a vida no grande conflito ocorrido de 1939 a 1945.
O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA),
da Marinha, na Penha, zona norte carioca, inaugurou em 23
de setembro de 2010 o Memorial às Vítimas da Marinha Mercante Brasileira na Segunda Guerra Mundial. A obra arquitetônica instalada em centro de jardim é cercada de 50
ipês plantados, na ocasião, lembrando o número de navios
mercantes atacados pelo fogo nazista.
Destaca-se no topo do monumento a efígie de José Fran-

R

cisco Fraga, primeira vítima da Marinha Mercante, ferido
mortalmente em 22/3/41, quando o 'NM Taubaté', que ele
tripulava como Conferente de Carga, função já extinta, foi
metralhado pela aviação inimiga no Mar Mediterrâneo durante trajeto entre as cidades de Famaguste, no Chipre, e
Alexandria, no Egito.
José Francisco Fraga foi enterrado naquela cidade egípcia,
e a Marinha procurou em vão repatriar os restos mortais dele
para repousá-los na base do memorial. Todos os brasileiros
envolvidos na recente tentativa, incluindo os descendentes
do homenageado que participaram da solenidade de inauguração do monumento, acabaram frustrados. Após várias
gestões junto ao governo do Cairo, veio a notícia de que havia
desaparecido todo e qualquer vestígio do brasileiro Fraga.

"Contou-me a odisséia desde o torpedeamento"
m artigo publicado no site www.centrodoscapitaes.org.br, o capitão de longo curso Ernani
A.M. Ribeiro, que no início dos anos 1940 foi
praticante de piloto no navio 'Itagiba', conta como
um colega marítimo relatou o drama de estar a bordo do alvo torpedeado pelos alemães. Eis o texto do
Comte. Ernani Ribeiro:
"Mesmo não estando o Brasil em guerra, ficávamos
preocupados e desorientados sobre o futuro dos acontecimentos, pois até aquela altura, não havia uma decisão sobre qual lado apoiar. Havia apenas protestos
diplomáticos. Somente em 1942, com o torpedeamento,
(pelo U-507 do abominável Capitão Harro Shacht), dos
navios nacionais 'Baependi', 'Araraquara', 'Aníbal
Benévolo', 'Itagiba', e 'Arará', em apenas 48 horas, no
litoral nordestino, quando se perderam 551 vidas, sob
forte clamor popular, o governo brasileiro finalmente
declarou guerra aos países do Eixo.
"Nessa ocasião eu já havia desembarcado, após
cumprir um ano de praticagem, tendo ido para o cursinho da São Bento para melhorar a carta. Fui substi-

E
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tuído pelo amigo já falecido, Milton Pimentel, conhecido colega que foi por muito tempo professor da Escola de Marinha Mercante.
"O Pimentel e mais alguns amigos que deixei no
"Itagiba", como o Acácio, o Comandante José Ricardo, o Guatiguaba e o João Leite, foram vitimas do torpedeamento do navio, salvos pelo "Arará" e, em seguida, novamente vitimas do torpedeamento desse
navio.
"Estive com o Acácio, em sua casa, quando chegou ao Rio. Estava muito abatido e traumatizado.
Contou-me a ver da dei ra odis séia que ti nha vi vi do
desde o duplo torpedeamento até a chegada ao Rio de
Janeiro, viajando de Salvador por terra. A viagem levou vários dias, por todos os meios até de carroça.
Ainda não havia a estrada Rio-Bahia.
"Já se passaram sessenta e oito anos desde meu
primeiro embarque. Se eu pudesse voltar aos dezessete anos, àquela época, gostaria de voltar ao 'Itagiba'
e, novamente, navegar só com uma agulha magnética,
uma barquinha e um prumo de mão".
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Santos-SP

DELEGACIAS

Av. Afonso Pena, nº 296, sala 36
Tel / Fax: (13) 3272-2445
E-mail: sincomam.santos@terra.com.br

SINCOMAM

Desafio em dose dupla
Fiscalização de ACT
e combate a práticas
antissindicais
Delegacia do SINCOMAM em
Santos-SP tem atuado em duas
fren tes: de nun ciar prá ti cas
antissindicais e cobrar de empresas o
cumprimento de cláusulas firmadas
em Acordos Coletivos de Trabalho. O
balanço é do delegado Carlos Alberto
Martins, desde 2007 à frente daquela
unidade.
Entre a rotina de visitar embarcações três vezes por semana e receber
associados na Delegacia, o delegado
Martins comenta sobre a dificuldade
que tem sido fiscalizar junto à Enterpa o cum pri men to da cláu su la do
ACT que prevê adi cio nal de sa lá rio
aos chefes de máquina.
- A Enterpa não tem critério, pois
paga esse adicional a alguns condutores, mas a outros não. Com assessoria
do nosso advogado, Dr. Rodrigo Rocha
Ferreira, a Delegacia já ajuizou a Enterpa visando o cuprimento do Acordo.

O delegado do
SINCOMAM
em Santos,
Carlos
Alberto
Martins,
acompanha
a categoria

A

Ao mes mo tem po, em San tos os
condutores e o Sindicato enfrentam
práticas antissindicais. O assédio moral acontece na Saveiros Camuyrano,
onde estaria havendo pressão da empresa contra o SINCOMAM.
- Tomamos conhecimento de que a
Camuyrano não permite a associação
ao nosso Sindicato, com o agravante
de recomendar que os companheiros
deem pre fe rên cia a ou tra en ti da de,
que é local. Tudo leva a crer que está

havendo realmente prática antissindical, in clu si ve com reu nião a bor do
em que um ge ren te da Ca muy ra no
amea çou com des li ga men to to dos
que se filiassem ao SINCOMAM.
O de le ga do Mar tins con clui que
deu início à investigação para apurar
se este foi o motivo de 20 recentes demissões. Segundo ele, a Delegacia de
Santos-SP es tá com um pro ces so na
Justiça de Brasília arguindo a situação
na Camuyrano.
Trabalho de
condutores
na Baía de
Santos (à
esquerda)
tem sido
monitorado
pelo
SINCOMAM
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SINCOMAM

Impasses 'diplomáticos' no pré-sal
Conflitos com
estrangeiros na
capital do petróleo
ro ti na da De le ga cia SIN CO MAM de Macaé, que já era agita da, ga nhou um novo in gre diente com as descobertas de jazidas
pré-sal de petróleo. A imagem da Baía
de Imbetiba serve como pano de fundo
para o delegado sindical Antônio do
Carmo comentar:
- Esse movimento grande agora é
constante. Por dia, são cerca de 20 a 25
embarcações de offshore na fila, esperando por uma das cinco vagas no píer
da Petrobras. São cerca de 60 empresas
operando na região.
O tráfego marítimo incessante dá o
que fazer, mas não assusta Carmo, um
mineiro que trabalhou na extinta Frona pe, on de per ma ne ceu mais de 20
anos até se aposentar. O dia a dia na
Delegacia é até tranquilo, bem diferente do que acontece no cais.
- Em média visitamos 16 embarca-

A
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O delegado Antônio do Carmo
(acima, à direita) e o auxiliar
Jeferson: administrando mudanças
trazidas pelo pré-sal ao movimento
da Baía de Imbetiba (abaixo)

ções mensalmente. Sabemos que muitas vezes o companheiro tem dificuldades de comparecer ao Sindicato. No
píer, fazemos visitas às embarcações,
num contato direto não só com os companheiros como também com as empre sas, de for ma a acom pa nhar as
questões trabalhistas na relação do empregado com o empregador. Indo a bordo, checamos suas reais condições laborais, recolhendo demandas, reivindicações e fazendo o contato pessoal.
É nesta aproximação que o delegado
Carmo tem observado um novo conflito, motivado pela presença de empresas estrangeiras, cuja embarcações em
águas territoriais do País são guarnecidas por tripulantes brasileiros. Como
bom mineiro, o representante SINCOMAM procura agir com cautela.
- Existem os dois lados. A presença
internacional é uma realidade, mas cria
certos impasses. Tem gente que vem de
fo ra que ren do se im por, ain da com
aquela ideia de que o Brasil é um país
de terceiro mundo. Há companheiros
que não aceitam isso. É preciso encontrar uma saída.
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SINCOMAM
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Águas revoltas no Maranhão
Delegacia SINCOMAM
de São Luís trabalha
em ambiente hostil
SINCOMAM deslocou o diretor de Administração do Sindicato, Jorge Pacheco, para gerenciar a Delegacia de São Luís-MA. A
missão é espinhosa: negociar ACTs Acordos Coletivos de Trabalho -, organizar os condutores de máquina e abrigar uma nova categoria, dos amarradores e desatracadores, num ambiente
francamente hostil.
O quadro de CDMs associados ainda é pequeno. Excluindo profissionais
sindicalizados que prestam serviço para empresas do Sul e Sudeste, há atualmente cerca de cem marítimos genuinamente locais cadastrados na Delegacia. A expectativa é dobrar esse contingente após as negociações em curso,
em especial com dois grandes empregadores locais: a Internacional Marítima e
a Servi-porto.
Ao fazer um balanço das atividades
da Delegacia no início de 2011, Jorge
Pacheco observa que as empresas maranhenses ainda não têm a cultura da
negociação. A avaliação é feita em meio
às tratativas de um novo Acordo Coletivo de Trabalho com a Servi-porto, empresa que opera um serviço de ferryboats na Baía de São Marcos.
- A Servi-porto nunca celebrou um
acordo sequer. Os diretores responderam com desinteresse às nossas primeiras propostas, mas o Sindicato está preparado e não descarta convocar o empregador para uma negociação. A legislação nos dá esse direito.
Outra frente de luta é a legitimação
do SINCOMAM como representante

O

Servi-porto, que opera o serviço
de ferry-boats na Baía de
São Marcos (acima), resiste às
reivindicações dos amarradores,
diz o diretor do SINCOMAM,
Jorge Pacheco (embaixo, direita)

da categoria. Jorge Pacheco diz que a
Delegacia de São Luís-MA está fazendo
valer o direito de possuir uma carta sindical anterior ao de uma entidade paralela com pouca representatividade.
- Os patronos dessa entidade quiseram nos contestar judicialmente no ano
passado, mas derrubamos aquela liminar. Continuamos avançando. Já temos

seis acordos firmados e mais qua tro
em andamento. Em
breve, serão dez.
O delegado Jorge Pa che co con fir ma a velha máxima
de que as empresas
aca bam se en co ra jan do com a di vi são sin di cal pa ra
tentar impor negociações menos vantajosas para os trabalhadores. Que o
di gam os amar ra do res e de sa tra ca dores da atividade marítimo-portuária no Maranhão, uma categoria que
es tá sen do abri ga da pe lo SINCOMAM. Exem plo re cen te foi a mesaredonda no início de fevereiro com a
Internacional Marítima.
- A In ter na cio nal atua com es ses
profissionais em três portos, um deles
na Ponta da Madeira, como terceirizada
da Companhia Vale do Rio Doce. A Internacional contestou na reunião nossa
representatividade, mas o Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão já reconheceu nossa competência.
A organização dos amarradores e
desatracadores maranhenses começou
ano passado. O SINCOMAM denunciou à Capitania dos Portos as irregularidades a que esses profissionais estão
submetidos. Uma das prioridades do
Sindicato é obter da Marinha o reconhecimento para ministrar cursos.
- A autoridade marítima ficou sensibilizada com esse pleito que fizemos
através de um encontro entre o presidente do SINCOMAM, Alcir Albernoz,
e a Diretoria de Portos e Costas - afirma
Jorge Pacheco.
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Américo - O Homem que
Deu seu Nome ao Continente
Felipe Fernández-Armesto
Companhia das Letras
312 páginas

Amazônia Azul
Vários autores
Editora Record
308 páginas
Esse é o primeiro livro do gênero,
elaborado por profissionais do
mar, para o grande público. Seus
dois organizadores são responsáveis pela obra de dez autores - oito
oficiais de Marinha, uma bióloga e
um advogado. O mar é analisado
em riqueza de detalhes: como fonte de alimentos, como objetivo de
estudos científicos, do ponto de
vista turístico, político e
econômico.
O livro faz ainda levantamento minucioso da navegação no Brasil,
trazendo à tona questões
como saúde,
segurança no
trabalho portuário e temas
explosivos. Numa entrevista
divulgada pela
Editora Record,
um dos autores
da 'Amazônia
Azul' adverte
sobre a soberania em risco.
É grave o aler-

22 ❖ MARÇO / 2011

ta de Armando Vidigal, vice almirante reformado, Doutor em Ciências Navais pela Escola de Guerra
Naval (EGN), membro do Núcleo
de Estudos Estratégicos da Unicamp, do Centro de Estudos Estratégicos da EGN e do Instituto de
História e Geografia Militar do
Brasil.
"Se você possui riquezas, é inevitável que existam os que as
cobiçam. No cenário confuso do
mundo atual, as ameaças a temer
são aquelas que podem nos atingir explorando nossas
vulnerabilidades. E as vulnerabilidades nacionais no mar, como
abordado no livro, são
preocupantes. A primeira é nossa
dependência das comunicações e
do transporte marítimo. Cerca de
95% de nosso comércio exterior
dele depende. Outra grande vulnerabilidade é o fato de que nossa
quase autossuficiência em petróleo está baseada na exploração
de poços em águas profundas,
muito distantes do continente. A
decomposição do nosso poder naval, deixando desprotegida a nossa Amazônia Azul, é um incentivo
a que nos agridam. A fraqueza estimula aos que, conhecendo as
nossas riquezas, as cobiçam.".

Américo Vespúcio (1454-1512),
protagonista dos
descobrimentos
dos séculos XV e
XVI, é também
um dos mais
complexos e
enigmáticos personagens dessa
história. A despeito da magnitude de suas realizações como cosmógrafo e
navegador - exagerada, segundo alguns, por
um sagaz instinto de autopromoção -, os documentos de sua trajetória são surpreendentemente escassos. A primeira biografia
abrangente do navegador - com base em
uma pesquisa quase enciclopédica sobre
Vespúcio -, se propõe a questionar as falácias
dos antigos relatos exageradamente laudatórios ou deletérios sobre o cosmógrafo.

O que Está Acontecendo com
Nossas Garotas?
Maggie Hamiltom
Editora Novo Conceito
342 páginas
Em poucos anos nossas garotas ficaram
vulneráveis. Elas estão sendo forçadas a crescer cada vez mais rápido. Nenhuma geração
de meninas teve o que as jovens de hoje estão
vivenciando. No passado, as crianças seguiam o caminho dos adultos. Não há mais
uma ligação clara entre uma geração e a próxima porque a cultura popular e as novas tecnologias deixaram os adultos para trás. Como
resultado, as nossas garotas se sentem
isoladas. Acreditam que os adultos não se importam com elas. Um livro para pais e todos
aqueles que
querem entender melhor as garotas de hoje e
ajudá-las.

Zodíaco

Segredo de Estado

Queda de gigantes

Robert Graysmith
Editora Novo Conceito
416 páginas

Jason Tércio
Editora Objetiva
336 páginas

Ken Follett
Ed. Sextante
912 páginas

Aterrorizando a cidade de San Francisco desde 1968, o
serial killer Zodíaco,
em cartas cheias de
escárnio enviadas
aos jornais, escondia pistas sobre sua
identidade e usava
astuciosas mensagens criptografadas que desafiavam as maiores mentes decifradoras de código da CIA, do
FBI e da NSA. Nessa época, o autor, Robert
Graysmith, era o cartunista de política do
maior jornal do norte da Califórnia, o San
Francisco Chronicle, de forma que estava lá
quando cada uma das cartas criptografadas,
cada mensagem codificada, cada farrapo de
roupa ensangüentada das vítimas chegou à
redação.

Rio de Janeiro, verão de 1971. A casa
do ex-deputado e
pai de cinco filhos
Rubens Paiva é invadida por agentes
do serviço secreto
do governo militar.
"Vai ser apenas um
depoimento de rotina", disseram os policiais
que o levaram de sua casa. Ele é levado para
prestar depoimento e não volta mais. Uma
história comovente e espantosa, pela primeira vez reconstituída em todos os detalhes. Escrito em linguagem literária, mas apoiado numa minuciosa pesquisa, o livro que esclarece
vários pontos sobre este que é o mais controvertido dos desaparecimentos políticos ocorridos durante o regime militar.

Com mais de 100
milhões de livros
vendidos em todo o
mundo, o mestre
do romance histórico Ken Follett nos
transporta mais
uma vez ao passado no magnífico épico Queda de gigantes,
primeiro volume da trilogia "O Século". A trama começa no início do século XX e acompanha a saga de cinco famílias de diferentes origens sociais e nacionalidades - americana,
russa, alemã, inglesa e galesa - que vão vivenciar os acontecimentos que abalarão o
mundo, como a Primeira Guerra Mundial, a
Revolução Russa, a ascensão da classe trabalhadora e a luta pelo voto feminino.

1822

Vestido de Noiva

Laurentino Gomes
Editora Nova Fronteira
372 páginas

Nelson Rodrigues
Editora Nova Fronteira
80 páginas

Paulo Coelho
Ed. Sextante
256 páginas

Nesta nova aventura pela História, o autor
do best-seller "1808", conduz o leitor por uma
jornada pela Independência do Brasil. Resultado de três anos de pesquisas e composta por 22 capítulos intercalados por ilustrações de fatos e personagens da época, a
obra cobre o período do retorno
da corte portuguesa de D. João
VI a Lisboa, e
1834, ano da morte do imperador
Pedro I. "A Independência resultou de uma notável combinação
de sorte, acaso,
improvisação e
também de sabedoria de algumas lideranças incumbidas de conduzir os destinos do
país naquele momento de sonhos e perigos", resume Laurentino Gomes.

Uma das peças mais
aclamadas de Nelson Rodrigues, este livro conta a história
de uma mulher atropelada por um automóvel que, enquanto
se recupera no hospital, é assombrada
por uma traição familiar e um assassinato que marcou sua vida.
Baseando-se em estudos freudianos, a narrativa é toda contada em três planos: o da alucinação, o da memória e o da realidade.

O Aleph

O Aleph marca a volta de Paulo Coelho às
origens. Num relato
pessoal franco e surpreendente, ele revela como uma grave
crise de fé o levou a sair à procura de um caminho de renovação e crescimento espiritual.
Para se reaproximar de Deus, o mago resolve
começar tudo de novo: viajar, experimentar,
se reconectar às pessoas e ao mundo. E assim, entre março e julho de 2006, guiado por
sinais, visita três continentes - Europa, África e
Ásia -, lançando-se em uma jornada através
do tempo e do espaço, do passado e do presente, em busca de si mesmo.

RECONSTRUÇÃO SINCOMAM
Nosso Sindicato completa 85 anos em 2012, e continua na
campanha de reconstrução. Se você tem algum
documento ou foto antigos, envie ou informe por e-mail
(sincomam.ntg@terra.com.br) ou por telefone
(21) 2516-2143. Ajude o SINCOMAM a contar uma história
de reconstrução.
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Est e e
Confinamento
dos embarcados
à luz da
Psicologia

os primeiros 10 a 15 dias de uma equipe a bordo,
tudo corre bem. Aos poucos, porém, os ânimos começam se exaltar e o ambiente fica carregado. Tudo resultado do estresse por confinamento, implacável sobretudo com marítimos e petroleiros de plataformas.
Cientificamente, o estresse é dividido em duas categorias:
o positivo e o negativo. A definição é da psicóloga Andrea
Bandeira, graduada pela PUC-Rio, e que faz parte da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia (SBNP) e da Sociedade Brasileira de Neurociências (SBNec).
Com pós-graduação em Psicoterapia Existencial Humanista, em Psicossomática e terminando uma pós em Neuropsicologia, que estuda as alterações causadas no cérebro
pelo estresse, a especialista explica os dois tipos desse mal.
- O positivo é aquele que apresenta um pico e cessa para
uma fase de relaxamento. É o que dá energia ao indivíduo.
Manifesta-se quando todo organismo se prepara para defesa
de um risco externo, primeiro com um alerta, provocando aumento da pressão arterial e mobilização hormonal. É o tipo
do estresse bom, experimentado por nossos ancestrais diante
dos predadores naturais dos tempos das cavernas.
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Tecnologia, predador dos tempos modernos
Já o estresse negativo, prossegue, é o que se conhece a partir da civilização do homem, marcada sobretudo pela Revolução Industrial, com exigências mentais e emocionais contínuas, sem o relaxamento observado naqueles eventos selvagens da ancestralidade.
- Não existem mais os mecanismos que davam uma energia poMaus hábitos que
sitiva do relaxamento observadevem ser evitados
do depois do enfrentamento
☛ Má alimentação
de uma si tua ção de risco.
☛ Tabagismo
Sem o relaxamento, o estres☛ Consumo de álcool
se agudo não desaparece. O
☛ Automedicação de
predador de hoje é a tecnoloansiolíticos e
gia, o chefe exigente, as conantidepressivos
tas a pagar, as tarefas profissionais, as relações pessoais.
Os estudos sobre estresse por confinamento de que se tem conhecimento são relacionados a
profissionais que atuam em plataformas de petróleo. Algumas dessas pesquisas indicam que é errada a impressão de
que o problema cessa quando o profissional volta à casa para
descansar após cumprir sua escala de serviço.
- O ir e vir a bordo não permite que o indivíduo relaxe porque ele não consegue 'desligar'. Ele sabe que terá de voltar e
isso o mantém sob estresse.
A especialista adverte que o estresse crônico pode levar ao
infarto, AVC, pressão arterial e batimento cardíaco acelerado
constante. Mais: facilita o surgimento de doenças decorrentes
da tireoide, como o hipotireoidismo, diabetes e doenças autoimunes pelo fato do sistema imunológico estar prejudicado.A psicóloga alerta ainda que o estresse crônico afeta a memória e a concentração porque atinge o hipocampo, região
cerebral que 'gerencia' essas faculdades do homem.
- Sob excesso do cortisol, um dos hormônios do estresse ao
lado da adrenalina, o hipocampo se contrai para prejuízo da
memória e da concentração. Uma boa notícia neste particular
foi anunciada recentemete por um conhecido estudioso da
área, Bruce McEwen, da Universidade Rockfeller-EUA. Uma
pesquisa concluída por ele mostra que, cessado o estresse por
alguns meses, o hipocampo volta ao tamanho normal.

Andrea estuda as alterações causadas
no cérebro pelo estresse

minhado para tratamento pelo próprio RH da empresa a fim
de evitar uma demissão justificada por falhas no trabalho.
Mas há situações em que ele se dá conta, e o fim do casamento está nesse rol.
Uma das formas de tratamento é a organização de workshops, como os que o Grupo Sanare (www.gruposanare.com)
conduz preferencialmente em regiões afastadas dos grandes
Tratamento
centros urbanos. Nessas ocasiões, são empregadas técnicas físicas e psicológicas, além da meditação e relaxamento por
Os sintomas que justificam um tratamento são
psicólogas. Na volta, o tratamento é mantido através
insônia, aumento dos batimentos cardíacos, irride programas de gerenciamento de estresse, inDicas contra o
tabilidade, apatia, tristeza, desânimo, falta de
cluindo tratamento medicamentoso, acompanhaestresse por
energia física e mental. No entanto, frisa Anmento com psiquiatra e equilíbrio energético miconfinamento
nistrado por profissional de medicina chinesa.
drea Bandeira, o diagnóstico diferencial é fun☛ Atividade física sempre
damental porque nem sempre um desses sin- O tratamento tem uma média satisfatória de
que possível
tomas leva à confirmação do quadro de esêxito. No início, é comum o paciente achar que
☛ Jogos como carteado
tresse.
não vai conseguir se adaptar, mas de 80 a 90%
☛ Leitura
- Fazemos testes com escalas padronizadas
dos que se engajam apresentam resultado eficaz. A
☛ Técnicas de
para observar se o indivíduo é portador de ansieavaliação, feita no início para identificação do quarelaxamento
dade, depressão ou estresse. É difícil acontecer de
dro em que a pessoa se encontra, auxilia no encamium portador reconhecer que está com o problema. Ele
nhamento para a modalidade de tratamento personalizada
raramente toma a iniciativa de procurar tratamento. No amnecessária. Depois de seis meses é feita uma reavaliação para
biente profissional, o indivíduo estressado costuma ser encacontinuação ou não do tratamento.
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Aumento de competência
Presidente do SINCOMAM
comenta alterações na NORMAM-13
Diretoria de Portos e Costas
da Marinha, através da Portaria 278/DPC, de 22 de dezembro de 2010, modificou
a NORMAM-13/DPC, uma das Normas da Au to ri da de Ma rí ti ma pa ra
Aquaviários. Foi alterado o parágrafo
1º, que trata de Certificações do Grupo
Marítimos, Seção de Máquinas, no quadro re la ti vo ao Ní vel 5, Ca te go ria
CDM, na coluna "Limitações nas Embarcações Nacionais".
Com a modificação, o texto agora
prevê que os Condutores de Máquinas
(CDMs) estão habilitados a ocupar as
funções de Chefe e Subchefe de máquinas de em bar ca ções com ar quea ção
bruta menor do que 500, empregadas
na navegação de Apoio Marítimo, dentro dos limites das águas jurisdicionais
bra si lei ras, de ter mi na a Por ta ria
278/DPC que o CDM poderá exercer as
funções de Chefe e Subchefe de Máquinas, desde que a potência propulsora
não ultrapasse 3.000 kW. Poderá ainda
o CDM ser designado Chefe de Máquinas de embarcações até 5.000 kW na
Navegação Interior (Apoio Portuário).
Para embarcações de qualquer kW, o
CDM também está autorizado a atuar
co mo Su bal ter no de Quar to de
Máquinas.
Para avaliar o impacto dos benefícios trazidos pela Portaria 278/DPC, o
diretor administrativo do SINCOMAM,
Jorge Pacheco, faz comentários a respeito dos princiais pontos de interesse
dos condutores.

A

Distorções corrigidas
“A Portaria 278/DPC elimina antigas
distorções para a categoria que vinham
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sendo corrigidas provisoriamente ao
longo dos anos pelo Sindicato através de
entendimentos com a Diretoria de Portos e Costas. O primeiro resultado desse trabalho em conjunto com a autoridade marítima veio após 1998. Naquele
ano, as normas eram desfavoráveis aos
Con du to res na fun ção de Che fes de
Máquinas. Através da obtenção de uma
li cen ça provi só ria, o Cer ti fi ca do de
Competência para Chefia de Máquinas
(DPC-1031), foi possível garantir mercado para os CDMs que já trabalhavam e
que pre ci sa vam con ti nuar na lida.
Aquela licença tinha validade por um
ano, estendida depois para cinco anos.
Ao mesmo tempo, os CDMs mais novos
não tinham amparo para assumir, devido à defasagem na questão da potência
dos motores propulsores, que estavam
acima da formação desses profissionais.
Em 2001, graças a novos entendimentos
junto à DPC, aquele certificado foi estendido aos CDMs designados para a
função de Subchefe de Máquinas em
embarcações do Apoio Marítimo”.

senta um componente da própria sobrevi vên cia da ca te go ria nes se segmento. O au men to da com pe tên cia
ha bi li tan do o CDM pa ra atuar em
barcos com potência de até 3.000 kW
cria mais opções de mercado, revitaliza a importância do Condutor e o coloca na condição de assumir a função
de Che fe de Máquinas. Já no Apoio

Albernoz: mais
postos de trabalho
para a categoria

Mercado de trabalho
“A Portaria 278/DPC complementa
a ex pec ta ti va de mais pos tos pa ra a
categoria, o que já existia antes de ser
emi ti da tan to pe lo cres ci men to dos
três segmentos onde atuam os CDMs
quanto por conta da expansão da frota nacional. No setor de Longo Curso
e Ca bo ta gem, a Por ta ria 278/DPC
abre mais uma função para os condutores, até mesmo pelo desinteresse de
outras categorias em atuar nesse segmento por escala e nível salarial descar ta dos por elas. Na área de Apoio
Marítimo, a Portaria 278/DPC repre-

fi can do en tão a ne ces si da de de se
atua li zar a com pe tên cia até 5.000
kW”.
Associados do SINCOMAM
“O maior contingente de associados
está em navios, que podem empregar,
cada um, Condutores de Máquina exercendo três funções. Um
rebocador lota no máximo dois CDMs, mas há
um equilíbrio nesse merca do de tra ba lho en tre
Longo Curso/Cabotagem
e Apoio Portuário/Apoio
Marítimo.
O maior nú me ro de
as so cia dos ao SIN CO MAM é da Trans pe tro,
cuja frota é de 52 embarcações e que se ressente
de fal ta de mão de obra
es pe cia li za da devi do ao
desinteresse de outras categorias em assumir cargos relacionados à condução de má qui nas, se ja
porque descartam trabalhar no regime de escala
de Longo Curso e Cabotagem, seja devido ao nível
salarial. Na Transpetro há
situações em que um navio po de ter até qua tro
CDMs empregados”.
Fôlego para empresas

Portuário, o aumento da competência
con ce di do pe la DPC re co lo cou os
Con du to res co mo op ção de mão de
obra, uma vez que, neste segmento,
em geral o rebocador, apesar de peque no e tra ba lhar em águas abri ga das, tem uma potência elevada, justi-

“A Por ta ria 278/DPC
ree qui li bra as re la ções
do mercado de trabalho. As empresas
podem contratar CDMs porque agora
não são mais obrigadas a cumprir exigências defasadas quanto ao aproveitamento de determinadas categorias
marítimas, com fôlego para negociar
reivindicações da nossa categoria”.
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Longo curso recupera terreno
Em 2010, mais de 40 ACTs assinados
SINCOMAM encerrou o ano de
guel e Manobrasso (7% cada).
2010 com 44 Acordos Coletivos
O setor das empresas de dragagem foi
de Tra ba lho fir ma dos jun to às
o que apresentou propostas aquém das
companhias de longo curso, apoio marítiexpectativas da categoria. O máximo que
mo, apoio portuário e dragagem. Grande
o SINCOMAM obteve neste segmento foi
par te dos ACTs diz res pei to os anos de
com a Enterpa, num reajuste de 7% para
2010 e 2011, mas alguns são retroativos a
o período 2010-2011. O segundo melhor
2009.
ín di ce, de 5%, é da em pre sa BanA maioria das negociações concluídas
deirantes.
aconteceu com empresas
do seg men to por tuá rio
ACORDOS ASSINADOS EM 2010
(16), seguindo-se as de
lon go cur so (14), apoio
Ugiogpvq"
¯pfkeg"fg
Gortgucu
Rgtîqfq
fg"cvwcèçq
Tgclwuvg"
marítimo (9) e dragagem
1. . . . . . . . . . . . . . . . . C&C . . . . . . . 2009/2010 . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . . . . 7%
(3). Houve dois ACTs fe2. . . . . . . . . . . . . . . Teekay . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . . 15%
chados com empregado3. . . . . . . . . . . . . . . Barcas . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . . . . 5%
4. . . . . . . . . . . . . Camorim . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . . 6,5%
res mis tos, Trans hip e
5. . . . . . . . . . . . . Camorim . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . . 6,5%
Ship Marine, que fazem
6. . . . . . . . . . . . . . . Flumar . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . 6,36%
apoio ma rí ti mo e por7. . . . . . . . . . . Pan Marine . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . . 7,5%
8. . . . . . . . . . . São Miguel . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . . . . 7%
tuário.
9. . . . . . . . . . . . . Saveiros . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . 4,36%
Os me lho res ín di ces
10. . . . . . . . . . . . . Sulnorte . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . 6,43%
de reajuste salarial foram
11. . . . . . . . . . . Superpesa . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . 1º acordo
12. . . . . . . . . Sobrare - CE . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . 4,36%
obtidos nos Acordos das
13. . . . . . . . . . . . H.Dantas . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . 4,36%
empresas de longo curso,
14. . . . . . . . . . . . . Seabulk . . . . . . 2009/2010 . . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . 6,43%
destacando-se os 20,34%
15. . . . . . . . . . . . . Norskan . . . . . . 2009/2011 . . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . . . . 6%
16. . . . . . . . . . . . . Tug - RJ . . . . . . . 2009/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . 9,36%
de reposição negociados
17. . . . . . . . . . . . Tug - MA . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . 5,82%
com a Mercosul Line pa18. . . . . . . . . . . . . . Maroil . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . . . . 5%
ra o pe río do 2009-2010.
19. . . . . . . Jetmar / Opmar . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . . . . 8%
20. . . . . . . . . . . . Muliceiro . . . . . . 2009/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . . . . 6%
Tam bém me re cem ser
21. . . . . . . . . . . . Muliceiro . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . . . . 9%
registrados os 15,53% da
22. . . . . . . . Smit - Rebras . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . 8,38%
Graneis do Brasil (201023. . . . . . . . . . . . . Finarge . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . Apoio Marítimo . . . . . . . . . . . 10%
24. . . . . Granéis do Brasil . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . 15,53%
2011) e os 15% da Teekay
25. . . . . . . . . Internacional
(2010-2011).
Marítima - MA . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . 1º acordo
No gru po de em pre 26. . . . . . . . . . . . . . . Iberá . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . 1º acordo
27. . . . . . . . . . . . . . Aliança . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . 4,80%
sas de apoio ma rí ti mo,
28. . . . . . . . . . . . Van Oord . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . . . Dragagem . . . . . . . 1º acordo
várias ofereceram reajus29. . . . . . . . . . . . . . . Libra . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . . 5,3%
tes acima dos índices de
30. . . . . . . . VDB Marítima . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . 1º acordo
31. . . . . . . . . Elcano - GLP . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . 5,49%
in fla ção, em es pe cial a
32. . . . . . . . . . . . . Enterpa . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . . . Dragagem . . . . . . . . . . . . 7%
Finarge (10%), a Mulicei33. . . . . . . . . . . . Tranship . . . . . . . 2010/2012 . . . . . . . Apoio Portuário /
ro (9%) e a Jet mar/Op Apoio Marítimo . . . . . . . . . 4,36%
34. . . . . . . . . . . . Brasimar . . . . . . . 2010/2012 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . . . . 7%
mar (8%) - todas fechan35. . . . . Vessel Log e NTL
do acordos para o perío(grupo Maestra) . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . 1º acordo
do 2010-2011.
36. . . . . . . . . . . . . . Norsul . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . . . . 7%
37. . . . . . . . . Manobrasso . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . . . . 7%
No segmento de apoio
38. . . . . . . . . Bandeirantes . . . . . . . 2009/2010 . . . . . . . . . . . Dragagem . . . . . . . . . . . . 5%
portuário, os ACTs relati39. . . . . . . . Mercosul Line . . . . . . . 2009/2010 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . 20,34%
vos ao biênio 2010-2011
40. . . . . . . . . . . . Pancoast . . . . . . . 2009/2010 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . . 6,4%
41. . . . . . . . . . Ship Marine . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . Apoio Portuário /
que me re cem des ta que
Apoio Marítimo . . . . . . 1º acordo
fo ram fe cha dos com a
42 . . . . . . . . . . . Petrobras . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . . 5,2%
empresa Tug RJ (9,36%),
43. . . . . . . . . . . Transpetro . . . . . . . 2010/2011 . . . . . . . . . Longo Curso . . . . . . . . . . 5,2%
44. . . . . . . . . . . . . Pink Flix . . . . . . . 2009/2009 . . . . . . . Apoio Portuário . . . . . . . . . 6,56%
com a Smit-Rebras
(8,38%) e com a São Mi-

O

Águas renovadas
SINCOMAM
já fecha
acordos
também com
empresas
recémchegadas
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desenvolvimento econômico do
Brasil insere definitivamente o
País na globalização. Companhias de navegação do exterior estão aportando por
aqui, enquanto outras, nacionais ou frutos de associação, vão sendo criadas.
Um in dí cio des sa nova
ordem em águas brasileiras
é que dos 43 ACTs firmados
em 2010, nada menos que
sete foram celebrados pela
primeira vez entre o SINCOMAM e no vos empregadores. São eles: Superpesa, Internacional Marítima e
Iberá, as três do segmento
de apoio portuário, além da
Ship Marine, de apoio portuá rio e ma rí ti mo, Ves sel

O

Log e VDB Marítima, ambas
de longo curso, e Van Oord,
de dragagem.
Vessel Log e Superpesa
Uma das que ne go cia ram pela primeira vez com o
Sindicato é a Vessel Log, que
tem ações na Bolsa de Valores e cujo único ativo é a embarcação Maestra Mediterrâneo. O diretor procurador
do SINCOMAM, Hélio Lopes da Costa, ressalta que a
as si na tu ra do ACT em novembro de 2010 foi marcada
pelo entendimento entre as
partes.
- Concluímos o acordo na
terceira mesa-redonda, após
duas reu niões ini ciais um
pouco acirradas. No final,

nos en ten de mos so bre o
ponto principal, ou seja, que
o sa lá rio do con du tor não
pode ser igual ao dos eletricistas, uma categoria importantíssima, mas que não tem
as responsabilidades do condutor. Mostramos que tratase de um profissional com
mais afa ze res, de sem pe nhando multitarefas, como
providenciar reparo de peças de máquinas e fazer desentupimentos de dutos.
Ou tra em pre sa com a
qual o SINCOMAM conseguiu fechar o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho é a
Superpesa. A negociação para o segmento de apoio portuá rio do Sin di ca to es tá a
cargo do Diretor Secretário,
Nilton Mascarenhas. Ele co-

Acima, Hélio Lopes da
Costa (camisa branca) no
encerramento das
negociações com a Vessel
Log. À esquerda, Nilton
Mascarenhas, que fechou
ACT com a Superpesa
men ta so bre o de sen ro lar
das tratativas.
– Foram dois anos de tentativa para fechar o 1º ACT
do setor de apoio portuário
com a Superpesa, com a realização de várias mesas-redondas na Delegacia do Trabalho. Um dos argumentos
que usamos foi sobre o que
prevê o Registro de Embarcações Brasileiras. O parágrafo único do artigo 8º do
Decreto nº 2.256, de 17 de
junho de 1997, recomenda
que as empresas tenham o
Acordo Coletivo de Trabalho. No fi nal, a re lu tân cia
acabou, e prevaleceu o bom
senso. A empresa reconheceu que o acordo seria bom
tanto para ela e para o empregado.
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QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL
Parceria CIAGA-SINCOMAM
oferece curso extra do CAAQ I MM
o mesmo tempo em que acordou para a exploração maciça do mar ao longo dos 8 mil quilômetros de costa, o Brasil tem um dever de casa
a cumprir: capacitar profissionais marítimos
que as empresas de navegação procuram avidamente.
O Syndarma, com base em levantamento feito entre
as empresas de navegação, prevê que, entre 2013 e 2016,
o Brasil enfrentará um deficit de mais de mil oficiais da
Marinha Mercante. Cerca de 50 novas embarcações entraram em operação em 2010 no país, número que sobe
para quase 80 em 2012, acrescenta o Syndarma.
Atenta às mudanças, a Diretoria de Portos e Costas da
Marinha vem suprindo parte dessa carência através do
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no
Rio de Janeiro-RJ, e do Centro de Instrução Almirante Braz
de Aguiar (CIABA), em Belém-PA.
Principal órgão de execução do Ensino Profissional Marítimo (EPM) no País, o CIAGA - assim como o CIABA planeja a expansão da Escola de Formação de Oficiais da
Marinha Mercante (EFOMM) e a ampliação de cursos específicos para adaptação de universitários recém-formados (ASON e ASOM) e de subalternos da Marinha Mercante (ACON e ACOM).

A

Capacitação - bases para o futuro
Na base dessa pirâmide, o órgão oferece ainda qualificação e atualização para todas as categorias de aquaviários, como os condutores de máquinas. A boa nova para
os CDMs é que o CIAGA conseguiu ministrar no SINCOMAM em 2011, em caráter extraordinário, um Curso de
Adaptação para Aquaviários (CAAQ I MM), além daquele
inicialmente previsto para acontecer em 2011 no CIAGA.
Antes do curso, o superintendente de Ensino do CIA-
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GA, almirante Marco Antonio Falcão, recebeu a reportagem da Revis ta SIN CO MAM no iní cio de mar ço pa ra
conversar sobre as perspectivas da formação profissional
do setor.
À frente de um efetivo de mais de 200 militares e 200
servidores civis, entre os quais se incluem os professores e
instrutores, o superintendente de Ensino do CIAGA gerencia também a estrutura destinada a alojar 600 alunos, em
regime de internato.
- Em 2011 receberemos mais 100 alunos na EFOMM,
cujo alojamento está em obras de expansão. Para 2012, a
expectativa é de mais sete salas de aula que se somarão às
34 já existentes, para chegarmos a um total de 41. Fechando o circuito da infraestrutura, foi aceito o pedido que fizemos à Marinha para um concurso visando a contratação
de 14 professores.
Não é à toa que a qualificação seja um dos pilares da
Marinha brasileira, signatária dos acordos de abrangência
mundial propostos pela Organização Marítima Internacional (IMO).
- A IMO mantém inúmeros comitês e sub-comitês para
diversos estudos em meio ambiente e segurança da navegação. E um desses comitês é voltado exclusivamente para capacitação profissional - frisa o superintendente de
Ensino do CIAGA.
Para o almirante Falcão, o Brasil está navegando no
caminho certo. No segmento de profissionais técnicos como os CDMs, salienta ele, já existe a vantagem da recente
criação de escolas técnicas.
- São novos núcleos preparando jovens com segundo
grau e ensino profissionalizante, que são o perfil ideal para os alunos do CAAQ I MM, o que permitirá eventualmente reduzir parte da falta de mão de obra especializada
para o setor - prevê.

Almirante Falcão, superintendente de
Ensino do CIAGA, proporcionou curso
extra no SINCOMAM
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Promef na reta final

Lançamento do petroleiro João Cândido, no Estaleiro Atlântico Sul, em Pernambuco

Programa de
Modernização
e Expansão
da Frota entra
na 2ª fase
Ter mi nou em mar ço o
prazo de entrega, por parte
de empresas interessadas,
de propostas para a fabricação dos últimos oito navios
do Programa de Modernização e Ex pan são da Fro ta

(Promef), do Sistema Petrobras. É a se gun da fa se do
programa.
Ao todo, 41 petroleiros já
passaram pelo processo de
licitação, desde 2004, com
investimentos de quase R$
10 bilhões. Três deles foram
entregues em 2010. Outros
11 têm previ são de lan ça men to ao mar em 2011.
Além de promover a indústria naval brasileira, com a
exigência de que os estaleiros na cio na li zem de 65 a

70% da produção, o programa ainda tem como objetivo
preparar a logística de transpor te pa ra os cam pos do
pré-sal.
Maior armadora da Améri ca La ti na, a Pe tro bras
Transporte S.A. - Transpetro
está renovando a frota com a
contratação, em duas fases,
de 49 petroleiros que representam uma guinada na indústria naval, estagnada no
Brasil desde a década de 80.
Com a frota renovada, a

Transpetro espera responder
melhor aos desafios impostos pelo aumento da produção nacional de combustíveis e da au tos su fi ciên cia
em petróleo, e pela expansão da Petrobras no Brasil e
no exterior.
Por enquanto a produção
naval brasileira está concentrada em Niterói, no Rio de
Janeiro, e no Complexo Portuário de Suape, em Pernambuco. Mas outros polos regionais de construção de petroleiros podem surgir, porque 16 companhias - nacionais e internacionais - foram
convidadas para participar
do processo de licitação dessa úl ti ma ro da da de encomendas.
Em 2010, fo ram lan ça dos três navios, sen do um
construído em Pernambuco
(João Cândido) e dois no Rio
de Janeiro (Celso Furtado e
Ser gio Buar que de Ho lan da). Para 2011, está prevista
a entrega de cinco navios e o
lançamento ao mar de outros seis.
O Pro gra ma tam bém é
responsável pela geração de
empregos. Segundo a Petrobras já foram criadas mais
de 15 mil vagas diretas, e este número deve chegar a 40
mil empregos diretos e 160
mil indiretos.

'Cara nova' do offshore
em Macaé-RJ
O Estaleiro Aliança, de Niterói-RJ, entregou em fevereiro
dois dos seis navios tipo PSV (Platform Supply Vessel) que
construiu para a Companhia Brasileira de Offshore. As duas
embarcações, batizadas de CBO Renata e CBO Alessandra,
atuarão em Macaé-RJ no suprimento às plataformas da Petrobras, na atividade de reboque de plataformas e manuseio de
âncoras, flotel, na proteção ambiental com embarcações de recolhimento de óleo e em operações com ROV (Veículo Submarino de Operação Remota).
A CBO está em operação desde 1978. Sua frota, com a entrada em operações das duas novas unidades, agora é de 21
navios de apoio marítimo. A sede da CBO é no Rio de Janeiro,
e a base de operações está em Macaé-RJ.

Os dois suplies da CBO após o lançamento em Niterói

Motores de petroleiros
chegam a Pernambuco
O Estaleiro Atlântico Sul
recebeu, em março, os motores principais de dois navios da série de dez petroleiros que estão sendo produ zi dos, no Com ple xo de
Suape-PE, para a primeira
fa se do Pro gra ma de Mo der ni za ção e Ex pan são da
Fro ta da Trans pe tro (Pro mef).
Os motores principais ficarão guardados em tendas

cli ma ti za das até a ins ta la ção na praça de máquinas.
Ca da um tem po tên cia de
22 mil BHP e 91 RPM, pesa
aproximadamente 650 toneladas e tem altura de 12 metros, o equi va len te a um
prédio de três andares.
Os equipamentos foram
projetados pela MAN Diesel & Tur bo (Ale ma nha) e
fabricados, sob licença, pela
coreana Doosan.

Estaleiro
Atlântico Sul
recebe
motores da
altura de um
prédio de
três andares

Rio constrói
mais 4 navios

No Rio de Janeiro, o Estaleiro Mauá lançou em 2010 dois petroleiros: o Celso Furtado e o Sergio Buarque de Holanda
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Primeiro corte de chapa de aço no Eisa marca o início de construção

O primeiro dos quatro navios Panamax encomendados pelo Programa de Modernização e Expansão da Frota (Promef) começou a ser construído em fevereiro no Estaleiro Ilha S.A. (Eisa), Rio
de Janeiro-RJ. É a estreia do Eisa no Programa de
Modernização e Expansão da Frota da Transpetro
(Promef), que já mobiliza os estaleiros Mauá e
Atlân ti co Sul, e prevê a com pra de 49 embarcações.
Os dois primeiros navios encomendados ao Eisa serão lançados ao mar em 2012 e os demais, em
2013. O contrato com o estaleiro, de R$ 856 milhões, vai gerar até quatro mil empregos no pico
das obras.
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Crescimento de 1.756% em
porto do Maranhão

O Por to do Ita qui, no
Maranhão, anunciou que
em janeiro de 2011 a movimentação de carga geral foi
de 36,9 mil toneladas. Em
comparação com janeiro de
2010 (1,9 mil toneladas), o
crescimento foi de 1.756%.
Segundo a administração portuária, o aumento
da carga geral deu-se, principalmente, em razão dos
des car re ga men tos de tri lhos utilizados na duplicação da Es tra da de Fer ro
Carajás.

Recorde portuário
em Santos-SP
O Por to de San tos movi men tou em ja nei ro
6,317 milhões de toneladas de carga, superando
em 3,7% o mon tan te do mes mo mês de 2010
(6,089 milhões de toneladas), e mantendo a tendência de crescimento de 2010.
Diversos produtos da lista de mais exportados
registraram grande crescimento: milho, sucos cítricos, gasolina e café em grãos. A expectativa é
de 101,5 milhões de toneladas ao longo de 2011.

Paranaguá-PR comemora janeiro

O Porto de
Paranaguá-PR fechou janeiro
movimentando 2,66 milhões de toneladas,
um aumento de 28,89% em relação ao mesmo
mês de 2010. Destaque para as exportações de farelo
de soja, soja, milho, açúcar e trigo, que aumentaram 60%,
chegando a 999.659 toneladas no primeiro mês de 2011.
Para a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina,
os números traduzem a confiança de armadores e operadores.
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CGTB apoia
política de
recuperação
do mínimo
Central sindical decide
apostar em
parceria com governo
s tra ba lha do res de ci di ram investir na política
de recuperação do salário
mínimo. A de ci são foi to ma da
depois que o Congresso Nacional
aprovou em fevereiro o piso proposto pelo governo, de R$ 545. O
veto ao valor de R$ 560, defendido pelas Centrais Sindicais, não
tira as expectativas de recuperação, segundo declaração do presidente da CGTB, Antonio Neto:
- As Centrais estão reivindicando a continuidade da política
de recuperação do salário mínimo, pois foi o que possibilitou,
nos últimos oito anos, aumentos
reais ininterruptos que somaram
54%. A continuidade da recuperação em 2011 foi inclusive promessa de campanha nas eleições
presidenciais.
O presidente da CGTB avaliou o repique inflacionário do
momento e lembrou o acordo sobre o mínimo.
- O que pressiona a inflação é
a especulação dos monopólios internacionais com as commodities. O que aumenta a nossa defesa é o fortalecimento do mercado
interno e não o corte de investimentos públicos e de custeio e o
aumento dos juros já absurdos.
No ano de 2009 o crescimento foi
negativo. O acordo que fizemos é
para ir recuperando até 2023 o
seu valor. Não previmos que era
possível ter PIB negativo em pleno governo Lula. Isso pode até
ter sido uma falha de todos. Então, o que temos que fazer agora
é corrigir esta lacuna, assumir a
exceção e não permitir que prevaleça a pauta dos derrotados.

O

VI Congresso
Nacional da CGTB
Ministério do Trabalho
terá estande no evento de
julho, em São Paulo
O ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, visitou a sede da CGTB Nacional na sexta-feira (25), em São
Paulo, e foi recebido pelo presidente da central, Antonio Neto, diretores da entidade e dirigentes de
sindicatos filiados.
Neto convidou Lupi para o VI
Con gres so Na cio nal da CGTB
marcado para os dias 7,
8 e 9 de julho no Moinho
Santo Antonio, em São
Paulo.
- Que re mos que o
Ministério coloque um
es tan de no nos so Con gresso com palestras sobre direitos dos trabalhadores - propôs Neto.
O ministro Lupi gostou da ideia e aprovei-

tou para defender o Registro Eletrônico de Ponto, que segundo ele
vai acabar com o prejuízo de horas
extras não pagas aos funcionários,
e previu novidades para o segurodesemprego.
- Agora será possível saber exatamente quantas horas extras houve e será possível provar. Estamos
também informatizando até o fim
do ano todo o sistema do segurodesemprego. Com isso poderemos
utilizar mais recursos do Fundo de
Amparo ao Trabalhador para aplicar na qualificação. Quero uma
parceria com a CGTB para massificar esse processo - finalizou o ministro.
FOTO ANDRÉ AUGUSTO
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Egberto Bastos,
presidente em
exercício da CSP; José
Juvino, 1º vice
presidente da CGTBRJ; Marcos Vinício,
presidente da CGTBRJ; e Alcir Albernoz,
secretário-geral da
CGTB-RJ

Executiva do RJ define
quem vai ao Congresso da CGTB
A executiva da CGTB-RJ vai
definir em Plenária, na segunda
quinzena de maio, os delegados
regionais que irão ao VI Congresso
Nacional da CGTB, marcado para
julho, em São Paulo. Na Plenária
serão debatidas as teses e propostas do Rio de Janeiro para encontro.

Fusão CGTB-CSP
O presidente da Central Sindical de Profissionais (CSP), Egberto
Bastos, esclareceu que no Rio de
Janeiro o processo de fusão com a
CGTB está bastante adiantado, já
que a adesão está ocorrendo com
naturalidade.
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ABEAM INTRANSIGENTE
o mesmo tempo em que traz perspectivas de progresso para a sociedade, com mais empregos para
várias categorias, o advento do pré-sal reinsere a cobiça desmesurada nas relações de capital e trabalho. Beneficiadas por lucros que jorram como petróleo, as empresas
do segmento de apoio marítimo decidiram radicalizar nas
negociações visando o Acordo Coletivo de Trabalho
2010/2012.
Inflada com as recentes filiações ocorridas no rastro das
atividades crescentes do setor, a Associação Brasileira das
Empresas de Apoio Marítimo (ABEAM) resolveu endurecer o diálogo não só com o SINCOMAM, mas também
com outra categoria de trabalhadores. A postura intransigente ficou claramente marcada a partir de fevereiro de
2010.
Naquele mês, em importante reunião, o
SINCOMAM teve rejeitada a maioria das
reivindicações contidas nos 37 itens baseados em sólida argumentação. A posição radicalizada da entidade patronal começava a
gerar ali uma grande insatisfação entre os
CONDUTORES DE MÁQUINAS. Nossa
representação sindical teve naquele momento a confirmação de uma sinistra desconfiança: em torno das filiações em massa de empresas
reside a intenção de fugir dos acordos individuais.
Ficava claro que o objetivo era o achatamento de salários. Todos sabem que a ABEAM paga a menor remuneração da área marítima, tornando-se patrocinadora de uma
política contrária à busca da parceria que satisfaça as duas
partes. Com isso, a ABEAM se transforma em espelho para
setores que apostam no retrocesso.
O teor da reunião de fevereiro terminou para o SINCOMAM como um sinal de alerta. Saímos daquele encontro
com o entendimento de que teríamos de marchar para
uma provável paralisação, última trincheira na luta contra
a depreciação dos CONDUTORES DE MÁQUINAS. Não
podemos aceitar remuneração menor do que aquela que é
paga a categorias situadas no mesmo nível que o nosso,
mas com atribuições menores de um CDM.
O descontentamento do SINCOMAM ficou patente já
no encerramento do ultimo encontro. Nossa postura levou
a ABEAM a acenar com a possibilidade de apresentar algum benefício que mantivesse as negociações em bom termo antes da mesa-redonda marcada para março na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Ledo engano.
A intransigência da ABEAM manteve-se na mesa-redonda de 16 de março na SRTE/RJ, com repetidas negativas aos pleitos do SINCOMAM. Novamente, o Sindicato
reiterou a insatisfação, deixando claro que a situação se en-

A

caminhava para o terreno do insustentável.
A mesa-redonda de março terminou como a reunião de
fevereiro, ou seja: a ABEAM intransigente e com uma nova
promessa, desta vez através de uma gratificação extra que
seria oferecida em no máximo dois dias, visando manter as
negociações até a assinatura do Acordo. Mais uma vez a palavra da ABEAM caiu no vazio. Novamente, apesar do
compromisso, nenhuma proposta chegou ao SINCOMAM.
Ao Sindicato não restou alternativa. Contatamos a
STRE/RJ solicitando uma nova mesa-redonda para comunicar a opção de estado de greve. O momento exige união
da categoria, para mostrar nossa enorme importância da
condução de embarcações de todo segmento marítimo. Lamentavelmente há momentos em que a intransigência leva ao confronto o que não é
bom para ambos, mas às vezes é a única saída. As empresas que migraram para o sistema ABEAM se recusam a assinar termos de
compromisso onde fariam acordos similares
aos que praticam com outra categoria. Na
verdade são dois pesos e duas medidas. A
verdadeira intenção é nivelar por baixo, querem inclusive trazer mão de obra estrangeira
para suprir uma carência transitória quebrando o artigo 3º
da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 72 do conselho Nacional de Imigração, o que certamente seria uma avalanche
de estrangeiros não só entre a categoria superior como esta
alega, mas também entre todas as categorias de aquaviários, o que os deixaria livres de encargos e responsabilidade
social que têm com os brasileiros, transformando a nossa
cabotagem, interior de porto e longo-curso em bandeira
‘panamenha’, sem nenhuma responsabilidade com acordos coletivos de trabalho, apenas visando o lucro, sonho
este acalentado há muitos anos, o que para nós não é novidade pois mais uma vez vêm a público externar essa intenção em matéria publicada em 03/04/2011 em jornal de
grande circulação a vontade de importar essa mão de obra
não só de uma categoria mas certamente de todas do segmento de aquaviários, pois não acreditamos que teriam
misericórdia de alguém. Estamos atentos e lutaremos a fim
de coibir mais essa tentativa de tirar dos brasileiros o emprego com alegações sem fundamentos, até porque as escolas de formação de Marinha Mercante dispõem de dois
centros CIABA E CIAGA que segundos estudos fornecidos
irá suprir em curto espaço de tempo essa carência. O que
na realidade há por trás disso é um ‘saquinho’ de maldades
a fim de fragilizar a mão de obra brasileira em benefício do
lucro exacerbado, pois o capital não tem misericórdia nem
Pátria. Ele busca o lucro à custa até mesmo da miséria humana.

Crônica de
um confronto
anunciado
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ENTREVISTA / Vital Soares da Franca e Newton Pereira Pixinine

Testemunho histórico
o momento em que fita
o futuro e se moderniza, o SIN CO MAM
man tém tam bém os
olhos no passado. Às vésperas
de com ple tar, em 2012, os 85
anos de fundação, o Sindicato
busca elementos dessa caminha da pa ra fa zer a His tó ria
particular da categoria dos condutores da Marinha Mercante.
Se a inspiração repousa no
lema "Conhece-te a ti mesmo",
de Sócrates, melhor. Afinal, o filósofo grego é a referência ocidental há cerca de 2.500 anos,
desde que cunhou a emblemática expressão recomendando
ao homem conhecer a si mesmo para saber como modificar

N

Sindicalistas
veteranos
contam detalhes
sobre a evolução
do SINCOMAM

a relação consigo próprio, com
os outros e com o mundo.
De vi do à la cu na de do cu mentos e imagens sobre a trajetó ria do Sin di ca to, a Re vis ta
SINCOMAM publica já no seu
primeiro número uma série de
entrevistas com associados de
longa jornada. É o pontapé inicial de uma tentativa de preencher o vazio histórico.
Para começar esta série, um
bate-papo em dose dupla com
duas testemunhas oculares das

primeiras décadas do Sindicato. O primeiro a ser contactado
foi Vital Soares da Franca, que
logo se prontificou em colaborar, abrindo as portas da casa
onde aproveita a aposentadoria, em Rea len go, zo na oes te
carioca. Mais do que isso, Vital
su ge riu que par ti ci pas se da
conversa um velho companheiro dos tempos da ativa: Newton
Pereira Pixinine. Mas quem são
Vital e Pixinine?
Vi tal Soa res da Fran ca en trou para a profissão de marítimo como carvoeiro [categoria
ex tin ta e subs ti tuí da pe la de
moço de máquinas], e realizou
o sonho de tirar a habilitação de
2º condutor após ingressar no
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ENTREVISTA / Vital Soares da Franca e Newton Pereira Pixinine
Sindicato na gestão do presidente Manoel Bispo Sales (1945
a 1953). De pois che gou a 1º
condutor em curso da própria
entidade ministrado no Arsenal de Ma ri nha do Rio de
Janeiro. Trabalhou na Empresa
de Na ve ga ção e Co mér cio
Sergipe-Paraná, n o e x t i n t o
S T B G - Serviço de Tranporte
da Baía da Guanabara, órgão
fe de ral que nas dé ca das de
1960 e 1970 operava a travessia
marítima Rio-Niterói - e se aposentou na Mansur Navegação.
New ton Pe rei ra Pi xi ni ne,
aposentado pelo STBG, foi, antes, telegrafista da inglesa Western, de onde saiu porque precisa va de um ho rá rio fi xo pa ra
um tratamento de saúde. Trabalhou como vendedor pracista
de abrasivos até entrar para a
car rei ra de ma rí ti mo por in fluência do cunhado Antonio
Carneiro da Silva, que presidiu
o Sindicato de 1955 a 1959.
Mesmo tendo deixado a ativa há dé ca das, os dois con ti nuam amigos. Pixinine ainda
frequenta a casa de Vital, e no
início de março ambos relembraram passagens importantes do Sindicato. Entre elas, os
primórdios da entidade, a fase
do re gi me mi li tar de 1964 a
1985, a 2ª Guer ra Mun dial, a
Greve Nacional dos 100 Marítimos de 1953, eleições e militância sindicais.
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Vocês são dois veteranos que
estavam na ativa quando o
Sindicato nem tinha 20 anos de
fundação, certo?
Vital - Quando entrei na profissão,
o Sindicato ficava em um prédio velho, que já não existe mais, na Rua Visconde de Inhaúma, no centro do Rio.
Era uma sala alugada no primeiro andar, e quando chovia molhava tudo lá
dentro por causa das goteiras. Nós tínhamos de descer à rua e buscar água
para a descarga do vaso sanitário. Havia uma certa desmotivação. O presidente do Sindicato era o Manoel Bispo
Sales [presidente de 1945 a 1953], e ele
trabalhava na Shell, que naquela época operava lanchas de transporte. O
Bispo estava no cargo havia oito anos.
Ele era um pouquinho autoritário...

"Chegamos a vender
flâmulas nas ruas para
arrecadar fundos. Tinha
uma turma que ia para os
sinais de trânsito, feito
camelôs"
VITAL SOARES DA FRANCA

Pixinine - "Um pouquinho"??? O
Sindicato era pobre. Quando eu chamava algum colega para se sindicalizar, nenhum queria. A resposta que eu
ouvia era mais ou menos a mesma: "O
Sindicato não faz nada, o que eu vou
fa zer lá?". E, de fa to, a si tua ção era
triste. O Sin di ca to não ia na base.
Quando ia no cais, era para receber a
mensalidade.
Vital- Uns pagavam a mensalidade, outros não. Nenhuma secretária ficava na função porque não recebia salário, e uma das atribuições da secretária era ir ao cais recolher a mensalidade sindical.
Pixinine - Mas a Ednéa Batista de
Sá acabou se aposentando pelo Sindicato.
Vital - A Ednéa já foi do tempo do

"O fato é que aquela
primeira sala foi um
presente dos associados
ao Sindicato,
à categoria"
NEWTON PEREIRA PIXININE

Uchôa [Manoel Uchôa Filho, presidente do Sindicato de 1953 a 1955], que já
trouxe melhorias.
Pixinine - O Uchôa criou um serviço para empregar condutor em navios que chegavam ao Rio.
Vital - Ali os condutores já viam
al gu ma diferença. Com o Uchôa, o
Sindicato começou a se levantar, até
porque os colegas resolveram botar a
mão na massa. Che ga mos a ven der
flâmulas nas ruas para arrecadar fundos. Tinha uma turma que ia para os
sinais de trânsito, feito camelôs. Éramos eu, Car va lho, Nor man, Pau lo
Me ne zes, Pau lo Coelho. De pois, o
Sindicato voltou a crescer forte na administração do Antonio Carneiro da
Silva [presidente de 1955 a 1959], cunhado do Pixinine.
Pi xi ni ne - Ele deu continuidade
ao bom trabalho do Uchôa. Foi com o
Carneiro que o Sindicato comprou a
pri mei ra sa la no pré dio da Ave ni da
Presidente Vargas [centro do Rio] que
ocupa até hoje. A compra do primeiro
imó vel foi re sol vi da em as sem bleia
na qual ficou combinado que os associa dos em me lho res con di ções em pres ta riam di nhei ro ao Sindicato.
Quem aju das se re ce be ria um car nê
que seria quitado à medida em que o
associado fosse sendo reembolsado.
Vital - Éramos menos de 500 associa dos, mas a ar re ca da ção foi su fi ciente para a compra da sala.
Pixinine - O fato é que aquela primeira sala foi um presente dos associados ao Sindicato, à categoria. Isso
porque houve a seguir outra assembleia, quando aqueles mesmos que tinham emprestado o dinheiro para a
compra da sala propuseram que não
ha ve ria reembolso. A pro pos ta foi
aprovada por unanimidade. Ali o Sindicato começou a tomar unidade.
Vi tal - O Car nei ro foi um bom
presidente. Eu aprovo a administração dele.
Pixinine - E logo depois da compra da primeira sala para o Sindicato
houve outra campanha.
Vital- É verdade. Era uma campanha entre os sindicalizados para comprar os móveis da nova sede. Foi mais

Vital
presenciou
momentos
marcantes
do
Sindicato
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ENTREVISTA / Vital Soares da Franca e Newton Pereira Pixinine
um presente dos associados, que deram cadeiras e todo o mobiliário. Um
deles era o Paulo Menezes, que foi ao
Ponto Frio e comprou a mesa de trabalho do presidente.
Pixinine - Foi também uma época
de mui tas filiações. As em pre sas ti nham necessidade de contratar condutores para o crescimento das atividades marítimas, parecido com o que
acontece hoje.
Como era ser sindicalista durante o
regime militar entre 1964 e 1985?
Pi xi ni ne - Tí nha mos co nhe ci men to de in ter ven ções em ou tros
sindicatos. Fizemos assembleias mesmo assim, sabendo que havia elementos infiltrados.
Vital - Nos dias de assembleia tinha polícia embaixo do prédio do Sindicato, pelas esquinas. Acontecia com
ou tros sin di ca tos também. Na que la
épo ca, e mes mo an tes de 64, to do
presidente e tesoureiro de uma organização sindical tinha de ser credenciado pelo Ministério do Trabalho. As
movimentações financeiras dos sindicatos eram feitas obrigatoriamente no
Banco do Bra sil ou na Cai xa Econômica Federal. Tinha que ter autorização para fazer assembleia.
Como embarcados, vocês enfrentaram problemas na 2ª Guerra Mundial?
Vital - Quando entrei para a Marinha Mercante, a guerra já tinha acabado, mas participei do recolhimento
de material bélico, no litoral, feito pela companhia onde eu trabalhava, a
Em pre sa de Na ve ga ção SergipeParaná.
Pixinine - Teve gente que se aposen tou pe la cha ma da 'Lei da Praia'
co mo ex-combatente, nes sa função.
Era o pessoal que não foi ao front de
guerra.
Vital - Eu cheguei a ser avisado de
que poderia me aposentar pela FEB
[Força Expedicionária Brasileira], mas
me aposentei mesmo pela profissão.
Pixinine - Se você tivesse se aposentado como ex-combatente poderia
estar melhor de vida.
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Vital - Achei errado, por isso não
fiz.
Pixinine - Na verdade houve cole gas com pro ble mas por te rem se
aposentado pela 'Lei da Praia'.
Mas vocês pegaram a Greve Nacional dos 100 mil Marítimos, em
1953.
Vi tal - Foi uma gre ve jus ta, co man da da pe lo Emí lio Bon fan te Demaria. Ganhamos a equiparação salarial para as categorias de marítimos.
Pi xi ni ne - Todos os navios pararam depois da assembleia no Rio e da
convocação de greve feita pelo sistema de radionavegação.
Vi tal- A mo bi li za ção dos ma rí ti mos era total. Eu estava embarcado
no litoral da Bahia. Nossa tripulação
desembarcou com faixas e foi à ruas
da ci da de de Caravelas. A Ma ri nha

"Nos dias de assembleia
tinha polícia
embaixo
do prédio do Sindicato"
VITAL SOARES DA FRANCA

"Fizemos assembleias
mesmo assim, sabendo
que havia elementos
infiltrados"
NEWTON PEREIRA PIXININE

esperava um material que estava nos
porões do nosso navio, e o comandante regional veio a bordo, disse até que
nossa greve era justa mas pediu que
liberássemos apenas a carga que eles
es tavam aguardando. Aca ba mos fa zendo um acordo.
Como funcionavam a militância
sindical e as alianças políticas?
Pi xi ni ne - Fui efe ti vo du ran te
dois mandatos. Sempre tive o privilégio de ser con vi da do pa ra com por
uma chapa da situação, onde estavam
meus colegas mais próximos. Nunca
fiz oposição. De uma maneira geral, o
Sin di ca to sem pre es te ve em boas
mãos, de quem teve espírito de sindicalista, defendendo interesse da categoria.
Vital- A política que me interessava mesmo era melhorar a vida profissional do associado. O meu objetivo
principal era a habilitação. A obtenção da carta de condutor era realmente importante para mim. Tanto assim
que lutei por ela, e fui um dos primeiros a ti rar a carta. Ho je acho que é
importante conscientizar o profissional de que ele precisa do Sindicato, e
o Sindicato precisa dele.
Pixinine - No meu tempo de Procurador, eu fazia visitas a bordo e já
ouvia colegas dizendo que não iam se
sindicalizar com argumentos assim:
"Pagar mensalidade pra que, se o Sindicato vai ter que me defender mesmo?"
Vital - Ainda hoje tem colega que
nem sabe onde fica o Sindicato.
Pi xi ni ne - No tem po do Ma riz
[Francisco Mariz de Miranda, presidente do Sindicato de 1973 a 1979], aconteceu de um condutor não sindicalizado
morrer. A família em difiuldade queria receber o auxílio funeral. Eu era o
te sou rei ro, e levei o ca so ao Mariz.
Ele pensou, pensou e disse: "Para nós
não fa rá di fe ren ça, mas pa ra eles
sim". O Ma riz ti nha um co ra ção
grande.
Vocês continuam colaborando com
a entidade nas eleições sindicais?
Vital - O Pixinine vem desempe-

nhando as funções de presidente da
co mis são elei to ral, en quan to eu te nho atuado como secretário-adjunto.
Isso acontece desde 2003, quando tivemos uma eleição tumultuada, devido à participação de uma cha pa in completa de oposição.
Pixinine - Além disso, havia dois
nomes irregulares naquela chapa, de
indivíduos que nem condutores eram.
Tentamos levar a situação a bom termo, dan do à cha pa o pra zo le gal de
regularização. Eles perderam o prazo e
tentaram disputar assim mesmo.
Vital - E não adiantou apresentarmos o estatuto que proibia aquela irregularidade.
Pixinine - Nós ficamos fechados
com o texto do estatuto. Eles insistiram no erro e ajuizaram. No segundo
dia de votação, um oficial de Justiça
apareceu no Sindicato mandando parar a eleição até segunda ordem.
Vital - Fomos obrigados a guardar
tudo. Do cu men tos e até cé du las fo ram trancados em um cofre devidamen te la cra do e ru bri ca do pe los
membros da comissão.
Pi xi ni ne - Aí o prazo de recurso
passou a ser responsabilidade nossa,
da comissão. Fizemos o recurso, e depois de seis meses a Justiça autorizou
a continuação do processo, que foi finalizado sem mais sobressaltos, normalmente.

Newton
Pixinine vê
o Sindicato
preparando
o futuro dos
condutores

É possível fazer uma comparação
entre o tempo de vocês na ativa e os
dias de hoje?
Vi tal- Ho je é bem di fe ren te do
nosso tempo, que tinha muito analfabeto. Boa par te dos CDMs da que la
épo ca era despreparada. Mui tos ti nham sido carvoeiros, eram ainda do
tempo do navio a vapor.
Pi xi ni ne - Atual men te há mais
consciência sindical. O Sindicato hoje
aju da a for mar es se am bien te pro gressista quando encaminha muitos
candidatos para o emprego garantido
através desses cursos de formação de
condutor conseguidos junto ao CIAGA. Es se grau de ins tru ção maior é
uma exi gên cia favorável. Cria consciência.
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RIO DE JANEIRO
ACADEMIAS
Exercity - 20% de desconto. Tel: (21) 2516-5006
Ginasticlube - 20% de desconto. Tel: (21) 2252-0192
AUTO-ESCOLA
Family - 15% no pagamento à vista e de 10% de desconto
em pagamentos parcelados. Tel: (21) 2524-4774
COLÉGIOS
Castelo Branco - 15% de desconto. Tel: (21) 2406-7700
Colégio Técnico Nossa Senhora das Graças - 3,5%de
desconto em todos os cursos. Tel: (21) 2260-6088
Escola Técnica Electra - 12% a 28 % de desconto nos
Cursos Técnicos e 20% nos Cursos Profissionalizantes e
de Especialização. Unidades: Maracanã (21) 2158-1899 /
Centro (21) 2518-3344 / Madureira (21) 3833-7180 /
Alcântara (21) 3712-0016 / Campo Grande (21) 2413-1274.
Ícaro - Desconto de até 18%. Tel: (21) 2220-6918/ 2240-2738
Intellectus - Descontos de 10% de desconto nas
mensalidades do Colégio e 20% de desconto nas
mensalidades do Curso pré-vestibular, além de mais
10% sempre que o pagamento das mensalidades for
efetuado até o dia 05 de cada mês. Tel: Vila Isabel: (21)
2570-1249 / Meier: (21) 2229-9250 / Tijuca: (21) 2570-5761 /
Freguesia: (21) 2456-6124
Liceu de Artes e Ofícios - 40% a 50% de desconto nos
Cursos de Educação Infantil, Curso de Alfabetização,
Ensino Integral (do maternal à 4ª série do ensino
fundamental), Ensino Fundamental, Ensino Médio,
Ensino Médio Técnico: Publicidade ou Informática.
Tel: (21) 2224-5814
Miguel Couto - Descontos de até 20% - Tel: (21) 3234-6133
São Francisco de Assis - 20% de desconto.
Tel: (21) 3774-3889 / 2671-2946
Rezende Rammel - 15% de desconto Tel: (21) 2597-1247
Rio Petro - 60% de desconto Tel: (22) 2764-3639
Colégio Realengo - Desconto nos cursos de Creche até
Pós-Médio. Tel: (21) 3159-1249
Cetec-Lagos - 15% de desconto nos cursos de nível
técnico e curso de NR10. Tel: (22) 2647-2300
CETEF - 30% de desconto nos cursos técnicos e 20% de
desconto nos cursos profissionalizantes.
Tel.: (21) 2606-2308 / (21) 3707-6668
CURSOS DE INGLÊS
CCAA - 40% somente no primeiro período e 15% nos
outros períodos. Tel: (21) 2589-5533
C.C. Americano - 70%de desconto. Tel.: (21) 2208-9698
Feedback - 20% de desconto nas parcelas posteriores a
1º sobre os valores de tabela plena para grupo com
carga horária de até 26h mensais. 0,5% de desconto na
aquisição de 25h / aulas individuais, dupla ou trio.
Tel: (21) 2516-2350
Fisk - 20% nas turmas regulares; 10% nas turmas
promocionais. Tel: (21) 2412-1626
IBEU - Desconto de 37,23% nas aulas em horário
promocional, 10% para aula aos sábados e 5% para
aulas nos demais dias. Tel: (21) 3816-9494
SKILL- RJ - 40% de desconto na unidade Centro, 15% de
desconto nas demais unidades.
Tel: (21) 2224-1000/2221-7868
CURSOS DE INFORMÁTICA
JFW - 10% de desconto. Tel: 0800-212000
Microlins - No Centro: 50% de desconto na matrícula e
40% de desconto na mensalidade. Tel: (21) 2220-0770.
Unidades: Piabetá, Caxias, Bonsucesso, Madureira e
São Gonçalo, desconto de 36,37%. Itaboraí: desconto de
35%. Tel: (21) 2635-3388. Cabo-Frio: 50% de desconto. Tel:
(22) 2647-0127. Itaguai: 40% de desconto (21) 2687-7659.
SOS Computadores - 10% de desconto. Tel: 0800-2822992
FACULDADES
Abeu - Abatimento nas mensalidades da educação
infantil aos cursos de graduação e 10% (dez por cento)
nos cursos de pós-graduação. Tel: (21) 2104-0470
Candido Mendes - 30% de desconto nos cursos de Direito
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e Administração, e 20% nos cursos seqüenciais. Instituto
a Vez do Mestre - 10%. Tel: 0800-2825353
Castelo Branco - Desconto a partir de 20%.
Tel: (21) 2406-7700
Celso Lisboa - 20% de desconto nos cursos de
graduação, Licenciaturas e superiores profissionais de
Tecnologia. Tel: (21) 2501-4722
Estácio de Sá - Desconto de até 50% dependendo do
curso, campus e turno. Tel: (21) 2563-0000
Gama Filho - 25% de desconto nos cursos de Graduação
e 15% nos cursos de extensão e de pós-graduação.
Tel: (21) 2599-7100
Instituto a Vez do Mestre - 10% de desconto nos cursos
de graduação e pós-graduação. Tel: 0800-2825353
Faculdade Béthencourt da Silva - 20% (vinte por cento)
de desconto nos cursos: Bacharelado em Administração
- Bacharelado em Ciências Contábeis - Licenciatura em
Eletrônica - Licenciatura em Construção Civil.
Tel: (21) 2224-5814
Faculdades Integradas de Jacarepaguá - FIJ - 40%
(Quarenta por cento). Tel:(21) 3392-6646
Moraes Junior - 10%de desconto.Tel: (21) 2169-8200
Faculdade São José - Oferece desconto nos cursos de
graduação.Tel: (21) 3159-1249
SUESC - Desconto de até 25%. Tel: (21) 2509-1965
Uni La Salle - Descontos de até 20% de desconto.
Tel: (21) 2199-6609
Unicarioca - Desconto de até 50%. Tel: 0800-229701
Universidade Santa Úrsula - Descontos de até 50%.
Tel: (21) 2554-2500 / 2554-2521
Universidade UNISUAM - 20% nos cursos de graduação
e 25% para beneficiários que já possuem diploma de
nível superior. Tel: (21) 3882-9797
Veiga de Almeida - 20% de desconto. Tel: 0800-2461172
FARMÁCIAS
Farmácia de Manipulação Bio Ativa - 15% de desconto
no pagamento á vista e 10% de desconto no pagamento
com cartão (sem parcelamento).
Filiais: Centro Tel: (21) 2224-6486. Madureira Tel: (21)
2489-6141. Tijuca Tel: (21) 2284-9324
LAZER
Hotel Mandrágora - Búzios - 35% de desconto nos
períodos de baixa temporada (01/03 até 15/12 exceto
férias de julho e feriados) 15% de desconto nos periodos
de alta temporada (16/12 a 18/02). Tel: (22) 2623-1348
Hotel Recanto - Penedo - 10% de desconto para um
pessoa ou casais e 15% para grupos, nos períodos de
alta e baixa temporada. Tel: (24) 3351-1253
Pousada Itaúna Inn - 10% de desconto.
Tel: (22) 2651-5147/ 2651-6086
Pousada Arcádia - Baixa temporada: 20% de desconto
sexta a domingo e 30% nos demais dias.
Alta temporada: 10% sexta a domingo e 15% nos demais
dias. Tel: (24) 2222-6020
Pousada Água Marinha - 5% de desconto na alta
temporada e 10% de desconto na baixa temporada.
Tel: (22) 2643-8447
Rio's Nice Hotel - 50% de desconto de acordo com o
apartamento ocupado. Tel: (21) 2297-1155
SESI - Desconto de 10% nas consultas médicas e 30% de
desconto nas mensalidades. Tel: 0800-231231
Hotel Búzios Ariaú - 20% nas diárias, este benefício não
inclui pacotes em datas especiais. Tel: (22) 2633-1081
RESTAURANTES
Restaurante Áurea - 10% de desconto no peso da
refeição de 11:00h às 14:00h e após as 14:00h o desconto
será de 18%. Tels.: (21) 2233-3196
Restaurante Verde Town - 10% de desconto no peso da
refeição até as 14:00 horas.
Após este horário prevalece a promoção vigente no
período. Tels.: (21) 2233-8543 / 2237-8676
Restaurante Casarão - 10% de desconto no peso da
refeição. Tels.: (21) 2263-6346

SANTOS
COLÉGIOS
CCBEU - 30% de desconto. Tel: (13) 3281-3993
Colégio Laly - 20% de desconto. Tel: (13) 3358-1242/ 2042
Colégio Notre Dame - 10% de desconto. Tel: (13) 3468 6228
Escola Politecnica Treinasse - Descontos de até 20%.
Tel: (13) 3232-9273
Fundação Lusíadas - Desconto de até 20%.
Tel: (13) 3235-1311
Paulistec - Mensalidades de R$ 420,00 (pode parcelar).
Tel: (13) 3219-2490
Tecnoponta Treinamentos - Descontos de até 25%.
Tel: (13) 3222-9492
Universitas - Desconto de até 40%. Tel: (13) 3269-0012
San Petro - 60% de desconto. Tel: (13) 3221-7081
Colégio Santa Cecília - 25% para a Educação Infantil e
para o 5º ano do Ensino Fundamental e 20% do 6º ao 9º
ano do Ensino Fundamental e para o Ensino Médio.
Tel: (13) 3202-7105
UNISANTA - A Universidade oferece desconto nos cursos
de graduação e de pós-graduação. Tel: (13) 3202-7100
CURSOS DE INGLÊS
CCAA (Boqueirão) - A partir de 20% de desconto.
Tel: (13) 3234-9669
CURSOS DE INFORMÁTICA
Microlins Boqueirão - 10% de desconto.
Tel: (13) 3223 - 8189
LAZER
Grupo ALC - 3% Cruzeiro Marítimo; 3% Pacote Nacional
e Internacional; 3% Locação de Veículos; 10% Seguro
Viagem; 10% Assessoria Consular para visto e
documentação. Tels.: (13) 3222-6138 / 3321-6138.
Brasil Futebol Clube - Desconto de 20%. Tel: (13) 32364726/ 4566
MARANHÃO
COLÉGIOS
Santa Teresa / MA - 30% de desconto na Educação
infantil e no Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, 25% no
Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, 15% no Ensino
Médio na 1º e 2º série, 10% no Ensino Médio na 3º série.
Tel: (98) 3231-5288 / Fax (98) 3232-3707
Escola Batista Ludovicense / MA - 20% de desconto sob
o valor normal das mensalidades de todos os cursos
oferecidos. Tel: (98) 3232-5216
CURSOS DE INGLÊS
ICBEU / MA - 20% de desconto. Tel: (98) 3221-0118
ESPÍRITO SANTO E NORDESTE
CURSOS DE INGLÊS
CCAA / Alagoinhas BA - 40% de desconto para alunos
novos e 15% nos outros períodos. Tel.: (75) 3421-9844
FACULDADES
FARN - Descontos de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e
cinco por cento) para os cursos de Graduação e 20%
(vinte por cento) para todos os cursos de
Pós - Graduação. Tel: (84) 3215-2917
Fanor / Faculdade Nordeste - Descontos de até 30%
dependendo do curso escolhido. Tel: (85) 3052-4848
Mauricio de Nassau - Recife - 10% (Dez por cento), nos
cursos oferecidos, nas Pós-Graduações "realizados e
certificados" e BJ Colégio e Cursos. Tel: (81) 3413-4611
FTC - Faculdade de Tecnologia e Ciências (IMES) - BA Descontos que variam de 10% (dez) a 20%(vinte)
incidente sobre o valor das mensalidades dos cursos de
Graduação, Pós Graduação. Tel. (71) 3281-8285
LAZER
SESC - ES - Taxa de Inscrição anual (paga no ato da
matrícula), R$20,00 para titular e R$ 7,00 para
dependente. Tel: (27) 3222-0522 / Reservas: (27) 3223-0871
Alnorte - Desconto de 20%. Tel: (84) 9991-9690/ 3615-1717

