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Consumado o afastamento temporário da pre-
sidenta Dilma Rousseff e a ocupação do cargo in-
terinamente pelo vice Michel Temer, as atenções se 
concentram na sequência das investigações que a 
Justiça iniciou.

O que se espera, em boa parte da opinião pública, é que as apurações 
prossigam, que haja isonomia também na busca da Polícia Federal e Ministério 
Público, incluindo o julgamento equânime dos tribunais. O que funcionou até 
agora, do jeito que funcionou, deve ser mantido. Questão de coerência - que 
será cobrada pela História.

No fechamento desta edição, o governo que chegou de forma inédita ao 
poder, caracterizava-se por administrar a debandada de nomes de primeiro 
escalão se demitindo devido a envolvimentos suspeitos. E havia também a 
tentativa de vender um discurso de que a confiança estaria de volta. O próprio 
presidente interino tem explicações a dar para acusações de recebimento de 
dinheiro ilícito.

É global a desconfiança com a democracia, que precisa ser administrada 
sob pena de, no mínimo, ser perdida. Isso depois de termos lutado por ela 
na segunda metade do século 20. Iriam as gerações seguintes à nossa nos 
perdoar?

A propósito, vale pontuar que o fenômeno ultrapassa fronteiras. O de-
sencanto domina a Europa, por exemplo. Um dos termômetros que leva a 
esta percepção é o artigo publicado em junho pelo jornal New York Times. 
Assinado pelo editor do semanário alemão Die Zeit, o texto é um alerta: 
“A acusação mais comum das massas é que a democracia liberal foi longe 
demais, que se tornou uma ideologia, que só serve para a elite, e os demais 
pagam o pato“.

Tanto lá quanto cá há uma desconfiança de que a festa voltou a ser para 
poucos. Os muitos que usaram a experiência da inclusão social ou profissional 
não querem “- e não devem - arcar com as consequências.

des ncanto
global

José Silvério da Cunha Garcia
Presidente do SINDESNAV
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Apresentado em junho, durante audiência pública, em Brasília, o 
relatório final da Comissão Especial sobre Financiamento da Ativida-
de Sindical, da Câmara dos Deputados.

O relator da comissão levou ao encontro de 20 de junho o re-
latório que propõe a criação de uma contribuição a ser paga pelo 
trabalhador, sindicalizado ou não, conhecida como 
contribuição negocial. 

Após o pedido de vista conjunta dos depu-
tados Leonardo Monteiro, Max Filho, Orlando Silva 
e Zé Silva, a votação final do relatório foi adiada 
para julho.

financiamento sindical

Saiu relatório final de comissão da Câmara
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Depois de um ano e meio de atraso, o Sindicato rece-
berá em 2016 as duas salas comerciais [confira planta baixa] 
adquiridas em 2011 em Macaé-RJ. A construtora enfrentou 
dificuldades para cumprir o prazo inicial, mas em maio ela 
informou ao SINDESNAV que só havia a pendência do ha-
bite-se. O documento liberando a ocupação do prédio co-
mercial da cidade está para ser emitido pela Prefeitura de 
Macaé a qualquer momento.

A compra dos imóveis aconteceu em 2011, após apro-
vação da Diretoria do Sindicato. À época o mercado inter-
nacional do petróleo cotava o barril a cerca de US$ 120, 
e nada parecia apontar que em 2015 este valor caísse a 
aproximadamente US$ 30. Considerou-se ademais que a 
delegacia na “capital do petróleo“, destino de empresas de 
navegação atraídas pelo pré-sal, era uma forma de aumen-
tar o quadro de associados e fortalecer a categoria.

Com outra realidade em 2016, conhecida por todos 
devido à crise político-econômica no país, a Diretoria do 
SINDESNAV cogita deliberar sobre um eventual aluguel de 
uma das duas salas de Macaé. A situação financeira geral 
sugere ainda que a sala comercial em Niterói também seja 
alugada, a depender de resolução do colegiado diretor do 
Sindicato.

- As finanças do SINDESNAV estão em dia. O perfil pa-
trimonialista da política que acompanha nosso grupo desde 
a eleição de 1986 pode ser oportuno agora para reforçar-
mos as reservas da instituição - avalia o presidente José 
Silvério, lembrando que o Sindicato tem um patrimônio de 
sete endereços [confira no quadro abaixo], com 11 imóveis.

delegacia sindesnav em m caé
Imóvel finalmente tem previsão de entrega

relação de imóveis próprios sindesnav
MATRIZ 
(Centro do Rio)

SEDE CAMPESTRE
(Guapimirim)

SEDE PRAIANA
(Búzios) - 3 imóveis

TERRENO EM VISTA ALEGRE (São Gonçalo)

SALA COMERCIAL
(Macaé) - 2 imóveis

SEDE PRAIANA
(Piratininga, Niterói) - 2 imóveis

SALA COMERCIAL 
(Niterói)
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conforto em d bro
SINDESNAV conclui ampliação 
da sede praiana em Búzios

SALA COMERCIAL
(Macaé) - 2 imóveis

SEDE PRAIANA
(Piratininga, Niterói) - 2 imóveis

As obras que acabam 
de ficar prontas em 
Búzios começaram 
em março de 2013. 
Homens e máquinas 
trabalharam no 
terreno contíguo à 
construção já existente, 
cujos equipamentos -“ 
piscina e churrasqueira 
-“ servem também a 
quem se hospedar nas 
oito suítes do novo 
módulo.

3 anos de 
obras

O BOM USUáRIO É AQUELE QUE:

Não deixa as dependências sujas; Não altera a posição do mobiliário;

Observa a lei do silêncio; Economiza água e luz.

sedes recreativas sindesnav

O associado ao SINDESNAV agora tem mais 
conforto para se hospedar em Búzios-RJ. Está 
pronta a ampliação da nossa sede praiana naquela 
que seja talvez a mais valorizada cidade da Região 
dos Lagos.

ENERGIA SOLAR
A construção de um novo módulo vizinho do-

brou a capacidade de hospedagem: agora são oito 
suítes a mais, elevando para 16 o total.

Além do maior conforto, a sede recreativa de 
Búzios oferece opção extra de lazer com o espaço 
externo contendo quadra poliesportiva e churras-
queira.

Outros avanços implantados pelo novo módu-
lo são a disponibilidade de ar refrigerado nas oito 
novas suítes e painel de placas fotovoltaicas para 
geração de energia solar.

Em primeiro plano, a sede com piscina 
já existente; no terreno ao lado, homens 
trabalham na nova construção

Homens e máquinas trabalham na 
construção da entrada do novo módulo

Ei, 
gente boa.. .
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de volta às asse bleias
Profissionais retomam grandes reuniões 
no SINDESNAVUma tendência se observava no fim de junho, no fecha-

mento desta edição: as empresas decidiram retomar as tratativas 
com o SINDESNAV para encaminhar em separado os Acordos 
Coletivos de Trabalho.  Os ACTs voltaram à pauta de interesse 
das companhias diante da dificuldade de negociação em torno 
das Convenções Coletivas de Trabalho. As CCTs regulam a rela-
ção trabalhista entre representações laborais e patronais.

TERMôMETRO
A situação pode servir de termômetro do segmento, de-

pois de um início de ano com desaceleração econômica e de de-
missões por conta das incertezas no ambiente político nacional.

Em seis meses, o SINDESNAV fechou dezenas de acordos. 
Boa parte deles está na página ao lado, que mostra as condições 
negociadas pela categoria com o devido acompanhamento do 
Sindicato. 

No início de julho, o Sindicato aguardava uma definição para 
as Convenções Coletivas de Trabalho tanto do Syndarma quan-
to do Sindiporto “ como já feito com o SindaRio. Com a inflexibili-
dade patronal, o SINDESNAV não descartava a possibilidade de 
levar o impasse das duas CCTs ao Ministério Público do Trabalho 
e a dissídio.

processos na JUstiça

ccr barcas
Processo 2671/92 - Vale-Refeição. Enviado em 30/6 para o perito.

Processo 01473/2004 - Ação de cumprimento para compensar 
reajuste salarial de 2000-2001. Em fase de agravo de petição.

Processo 14300-78-2004-5-01-0064 - Ação de cumprimento para 
compensar diferença salarial de 2000. Arquivado após pagamento 
aos substituídos.

Processo 00250/2003 - Reintegração de dirigente sindical. Em fase 
de execução.

Processo AIRR - 1578 86.2012.5.01.0078 - Reintegração de dirigente 
sindical. Autos remetidos em 5/7/2016 ao Gabinete da presidência 
do TST para exame.

Processo 0001339/2010 - Reintegração de dirigente sindical. O 
pedido foi julgado procedente na 1ª e 2ª instâncias, e finalmente o 
dirigente foi reintegrado.

SINDESNAV cobra direitos
oGmo
Processo 05428/2009 - Expectativa por mais uma reintegração 
de dirigente sindical. Em junho, os autos estavam no TST.

libra terminal
Processo 65240-09-2005-5-01-0035 - Diferença salarial. Processo 
concluído após pagamento feito aos substituídos.
 
procUradoria cardoso & fonseca
Processo 0148000-59-2007-5-01-0028 - Ação de cumprimento 
para acertos de diferença salarial e vale-refeição. Bens indicados 
pelos empregados não pertencem mais à empresa. Sócios terão 
os respectivos CPFs investigados.
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empresa viGência reaJUste       vale-refeição oUtros benefícios

Wilson sons 2016-2017 10,29% r$ 36,30 auxílio-creche r$ 951,80; vale-transporte isento para quem ganha até r$ 1.880; auxílio-funeral 
r$ 5.000; previdência privada e plr.

elcano 2016-2017 8% r$ 46,00

vale-alimentação 10% do salário bruto (valor mínimo do va r$ 350,00 e máximo de r$ 1.848,94); 
vale-transporte isento, sem desconto no salário; auxílio-funeral r$ 4.000; quinquênio de 5% 
do valor do salário (máximo 3 quinquênios); reembolso creche/maternal de R$ 670 para filhos 
até 3 anos e de R$ 450 para filhos de 3 a 6 anos; reembolso material escolar R$ 630; reembolso 
educacional r$ 550; reembolso lentes corretivas r$ 450; bônus de natal r$ 25% do salário-base 
(mínimo do benefício no valor de r$ 420); empréstimo consignado de r$ 6.000 para quem ganha 
até r$ 12 mil/mês e de r$ 4.800 para quem ganha acima de r$ 12 mil/mês; previdência privada.

dnv 2016-2017 8% r$ 30,00

1º ACT assinado pelo SINDESNAV com a classificadora Det Norske Veritas: Vale-Alimentação de 
r$ 440; vale-transporte isento de desconto para quem ganha até r$ 1.600; assistência médica 
(desconto simbólico de r$ 1); estabilidade para quem está a 24 meses de se aposentar e que 
tenha mais de 15 anos de empresa.

aliança 2016 (Jan-dez) 10% r$ 31,90
vale-transporte isento de desconto para quem ganha até r$ 1.930,50; auxílio-creche r$ 840; 
seguro de vida em grupo r$ r$ 58.300; auxílio-funeral no valor da soma das duas últimas 
remunerações.

maGallanes 2016-2017 10,29% r$ 36,30 auxílio-creche r$ 951,80; vale-transporte isento para quem ganha até r$ 1.880; auxílio-funeral 
r$ 5.000; previdência privada e plr.

zim 2016 (Jan-dez) 10% r$ 36,30
vale-transporte isento de desconto para quem ganha até r$ 1.930,50; auxílio-funeral no valor das 
duas últimas remunerações; abono-aposentadoria no valor dos dois últimos salários a ser pago 
quando o empregado se aposentar.

W. sons offshore 2016-2017 10,29% r$ 36,30 auxílio-creche r$ 951,80; vale-transporte isento para quem ganha até r$ 1.880; auxílio-funeral 
r$ 5.000; previdência privada e plr.

oceanUs 2016 (Jan-dez) 10% r$ 33,00
vale-alimentação de r$ 800 para quem ganha salário de até r$ 7 mil e de r$ 1,1 mil para quem 
tem remuneração acima de r$ 7 mil; vale-transporte isento de desconto para quem ganha até r$ 
1.300,00; auxílio-creche r$ 871; estabilidade para quem está a 18 meses de se aposentar; plr.

libra 2016 (Jan-dez) 10% r$ 32,20 seguro de vida em grupo no valor de r$ 58.300,00.

empresa viGência reaJUste       vale-refeição oUtros benefícios

sindario 2016-2017 9,8199% r$ 36,50 auxílio-creche r$ 1.210,00; vale-transporte isento para quem ganha até r$ 1.500,00; auxílio-
funeral de r$ 3.300,00.

acts - acordos coletivos de trabalho
(negociação entre sindesnav e empresas em separado)

ccts - convençÕes coletivas de trabalho
(negociação entre sindesnav e sindicatos patronais)

Negociações emperradas 
com CCR Barcas, 
Syndarma e Sindiporto

dissídio 
à vista?

No impasse com a CCR Barcas, após recente audiên-
cia no Ministério Público do Trabalho, em julho, a empresa 
manteve a proposta inicial, e o SINDESNAV na oportunidade 
denunciou trabalhadores recebendo salários menores do 
que o piso regional do RJ, previsto em lei. O SINDESNAV 
denunciou ainda ao MPT a circulação de um abaixo-assina-
do viciado. O Sindicato espera que os procuradores investi-
guem. Sobre o acordo, o SINDESNAV, a pedido da advoga-
da da empresa em reunião, encaminhou nova proposta no 
início de julho.

SYNDARMA E SINDIPORTO
No Syndarma, as negociações também não vão bem, 

uma vez que o sindicato patronal está inflexível e oferecendo 
proposta muito aquém da variação do INPC do período, que 
foi de 9,8307%. No Sindiporto, cuja data-base em fevereiro - 
INPC de 11,3091% -, a Convenção Coletiva de Trabalho arrasta-
se pela postura do sindicato patronal, que insiste em oferecer 
índice inferior à variação do INPC, prejudicando o acordo.

Nesses dois casos, não havendo solução, o caminho será o 
SINDESNAV pedir mediação e instaurar dissídio coletivo.
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O SINDESNAV convida associados e de-
pendentes para festejar os 82 anos de fun-
dação do Sindicato. A confraternização está 
marcada para 22 de outubro (sábado), na sede 
campestre de Guapimirim-RJ. O local vem re-
cebendo manutenção para receber a categoria.

Mais uma de nossas comemorações de 
aniversário, após aquela cancelada ano passa-
do devido à crise político-econômica que asso-
lou o país. Tanto no terreno político quanto na 
tradição de confraternizarmos, vamos continu-
ar escrevendo esta história.

Com um patrimônio de quatro sedes recreativas, incluindo 
as duas casas praianas em Piratininga e a de Búzios, 
o SINDESNAV mantém na propriedade campestre de 
Guapimirim-RJ as confraternizações de aniversário.

Confraternizações 
são tradição do 
Sindicato, dos 
anos 30 até os 
dias de hoje

a luta continua, e as nos as

Guapimirim tem a tradição

TRAJETóRIA
O SINDESNAV nasceu SEATEEEANNE - Syndicato dos Em-

pregados de Armazéns, Trapiches e Escriptorios de Estaleiros, 
Emprezas e Agencias de Navegação Nacionaes e Extranjeiras 
“ quando, em 20 de outubro de 1934, realizou-se assembleia 
de fundação, segundo livro de atas com 235 assinaturas. As-
sembleias passaram a ser soberanas nessa trajetória que incluiu 
mobilizações públicas.

Passado o pior momento da crise, a Diretoria do SINDESNAV 
entendeu que o ambiente já permite a retomada da atuação po-
lítica “ as negociações com empresas estão de volta “ e autoriza à 
categoria confraternizar.

festas recentes

8 SINDESNAV EM REVISTA
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Confraternização de 2006 78º aniversário (2012)

SINDESNAV anuncia festa em 22/10 pelos 82 anos do Sindicato

comemorações também

Nascido de uma assembleia em 20/10/1934 com mais de 200 presentes, o 
SINDESNAV registra em seu caminho ações políticas históricas.
Assembleias soberanas notáveis se transformaram numa marca registrada do 
Sindicato, assim como a participação em atos públicos de grande repercussão.
As festas também servem para reflexões da trajetória sindical e para uma 
reverência aos trabalhadores que nos antecederam.

Histórica assembleia do Lloyd em 
1989

Assembleia da Brasbunker para ACT 
2013

Nossos sindicalistas em Brasília em 
2004

Dirigentes em ato no Rio em 
2015

Assembleias e 
atos públicos 
na trajetória 
SINDESNAV

mobilizaçÕes em 82 anos

Garanta sUa 
presença

9JUNHO 2016

Reserve o sábado, 22/10, para comemorarmos os 82 anos do 
Sindicato, e inscreva-se no período entre 15/8 e 16/9 para participar.
ATENÇÃO: Só serão aceitas inscrições pessoalmente no SINDESNAV 
ou por telefone (2516-1100).
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transparên ia sindesnav

obitUário

Aurelino Bispo dos Santos
 25/9/1957  
 11/1/2016

Trabalhou no Estaleiro Cruzeiro do Sul, da Conerj.

Izabel Kelli de Souza
 9/12/1923  
 17/6/2016

Aposentada. Foi cobradora da Conerj.

Niécio Ferreira Machado
 7/4/1957 
 4/4/2016

Empresa: SPA Shipping.

Washington Lobo
Presidiu a extinta Conerj no segundo governo de 
Leonel Brizola (março de 1991 a abril de 1994). 
Morreu em abril de 2016.

Manuel Sardo Marques
 16/1/1946 
 2/6/2016

Aposentado, foi chefe de estação da Conerj, 
com serviços prestados na Ilha de Paquetá.

Felismino Vitorino da Silva
 7/3/1930 
 11/5/2015

Aposentado. Foi porteiro da Conerj.

Vilma Ferreira Borges
 20/8/1936
 25/12/2015

Aposentada, tinha 80 anos. Foi cobradora 
da Conerj.

Djalma Otávio da Silva
 26/7/1945
 14/6/2016

Aposentado. Foi cobrador da Conerj.

Reunida em novembro de 2015, Assembleia 
Geral do SINDESNAV aprovou por unanimidade as 
contas do exercício de 2014, cujo superávit foi de R$ 
1.966.336,44. A Diretoria teve aprovada ainda a previ-
são orçamentária para 2016. Toda contabilidade rece-
beu sinal verde através de parecer do Conselho Fiscal. 

Como é de praxe, o Sindicato mantém disponível, 
ao dispor dos associados, a documentação contábil.

- O momento do país, em que a transparência 
está em alta, favorece o convite que fazemos à cate-
goria para que crie um novo hábito, de cobrar pres-
tação de contas à sua entidade. Temos profissionais 
competentes entre os associados, que poderão confe-
rir a documentação. Basta ligar para nossa Tesouraria 
e agendar a visita “ convida o presidente José Silvério.

sindicato abre as

Como é de praxe, 
o SINDESNAV 
mantém ao 
dispor dos 
associados a 
documentação 
contábil.

contas



Em Búzios ou Piratininga, opções para
momentos de folga à beira do mar

Búzios, na Região dos Lagos �uminense, foi a primeira
sede praiana. Agora, com Piratininga, na Região Oceânica
de Niterói e mais perto de casa, ganhamos
tempo e conforto. Este patrimônio é seu. Conserve-o.
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