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Sinto-me honrado com a presença dos 
excelentíssimos senhores Alte. Prado Maia, Alte. 
Leal Ferreira, Ministro Pedro Brito e Dr. Sérgio 
Machado, das senhoras e dos senhores. Muito 
obrigado pela presença.  
 
Gostaria de agradecer particularmente:  
 
Aos meus colegas de Syndarma, Diretores das 
empresas associadas, que apoiaram minha 
indicação, e acataram meu nome;  
 
A Wilson, Sons, empresa onde tenho o privilégio de 
trabalhar, que, na verdade, foi a escolhida a presidir 
a casa, e que escolheu a mim para representá-la. 
Faço este agradecimento em nome de seu 
Presidente, Dr. Cezar Baião, também Vice-
Presidente neste novo mandato. 
 
Muito especialmente quero agradecer ao meu 
antecessor, Dr. Hugo Figueiredo, que, por pura 
amizade, indicou meu nome às empresas, tendo, 
desta forma, ficado mais fácil ser aceito por todos. 



 
Após 12 anos de mandato, Hugo não deixa a casa. 
O primeiro ato da nova Diretoria será indicá-lo 
Conselheiro, cargo que será criado especialmente 
para acolhê-lo. Este é um ato não só de 
reconhecimento a sua capacidade intelectual, e ao 
seu exemplar desempenho no comando do 
Syndarma ao longo de todos estes anos, mas um 
ato de inteligência da nova Diretoria que o quererá 
por perto. Hugo consolidou o prestígio e o bom 
nome do sindicato, ao longo de todos estes anos. O 
obrigado de todos, e a certeza que não vamos 
deixá-lo curtir 100% sua aposentadoria. 
 
São muitas as tarefas que assumiremos, eu e meus 
colegas de Diretoria, a partir de hoje, porém as mais 
importantes já foram aqui mencionadas pelo Dr. 
Hugo. 
 
A mais premente é solucionar a enorme carência de 
Oficiais Mercantes que estamos vivenciando. 
 
Com a ajuda de todos, dos colegas do Comitê de 
Pessoal Marítimo, do corpo técnico e de nossos 
amigos, e aqui cito nominalmente a Marinha do 
Brasil, na figura do Almirante Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, Diretor de Portos e Costas, vamos 
equacionar este desafio, a curto prazo. 
 



Estamos certos, também, que vamos contar com a 
compreensão de nossos amigos do SINDMAR que, 
apesar de alguma oposição aqui e ali, sabem muito 
bem que as soluções que estamos propondo são 
temporárias. Precisamos de uma alternativa, 
enquanto o grande esforço da Marinha do Brasil na 
formação de mais Oficiais Mercantes não se realizar 
plenamente, até que estes alunos tornem-se Oficiais 
e galguem os postos necessários a tornarem-se 
Comandantes e Chefes de Máquina. Todos sabem 
que esta casa é formada por empresas brasileiras 
de navegação e, como tal, interessadas em 
empregar brasileiros para tripular seus navios! As 
empresas que hoje têm capital estrangeiro, e são 
muitas, são empresas que vieram, se 
estabeleceram, e aceitaram as regras do País para 
aqui ganharem dinheiro. Elas querem preservar a 
viabilidade de seus negócios aqui e, portanto, 
tornaram-se brasileiras como qualquer um de nós! 
Vamos juntos resolver este bom problema de 
crescimento pelo qual estamos passando! Já é longe 
o tempo em que quase desaparecemos e ficamos 
uns poucos remanescentes dentro desta casa! Hoje 
já somos 39! 
 
Tão importante quanto a primeira tarefa, é mostrar 
ao nosso Governo que precisamos ser competitivos. 
Para tanto, temos que voltar a apresentar o Pro Reb, 
assunto que começou a ser discutido no último ano 



do Governo Lula e foi interrompido pela campanha 
eleitoral. É prioridade da nova Diretoria, retomar esta 
discussão e demonstrar a necessidade do Pro Reb 
para consolidar definitivamente a cabotagem em 
nosso país, tornar menor o custo de exploração do 
petróleo em alto mar, e eficiente, toda a cadeia, 
incluindo o apoio portuário. Vamos trabalhar na sua 
apresentação ao Governo, mostrando os segundos 
registros dos países onde a navegação é prioridade, 
e que foram feitos para desonerar suas empresas de 
navegação e poder controlar seus tráfegos 
marítimos.  
 

Temos que ressaltar que, no perfil da Diretoria que 
neste momento toma posse, observa-se um 
deslocamento do centro de gravidade do Syndarma 
em direção ao Apoio Marítimo, refletindo o 
crescimento maior deste segmento em relação à 
navegação de carga. Estamos assim nos 
preparando para o esperado pleno desenvolvimento 
da Indústria de Óleo & Gás, uma vez vencidos os 
desafios a serem enfrentados no Pré-Sal. 
  
No segmento da navegação de carga, 
continuaremos buscando o fortalecimento da 
Cabotagem, de modo que a mesma readquira 
musculatura para que as empresas retornem ao 
longo curso. Nosso país, apesar de assistir o 
crescimento significativo de seu comércio 



internacional, não detém parcela significativa de 
interesses em navegação, quando comparado aos 
maiores. Isto revela um enorme potencial de 
investimento que só virá quando nossos custos 
forem compatíveis com aqueles internacionais, sem 
trazer maiores ônus à sociedade. 
 
Portanto, outra tarefa que vamos empreender é o 
fortalecimento da ABAC, Associação Brasileira dos 
Armadores de Cabotagem, para atuar como hoje 
atua a ABEAM. À ABAC caberá cuidar, com 
prioridade, dos assuntos ligados a este segmento, 
como ressarcimento do AFRMM gerado pelas 
empresas no tráfego de e para o norte e nordeste. 
Outro assunto que caberá a ABAC cuidar será 
estreitar a relação, cada vez melhor, com nossos 
amigos da praticagem dos portos brasileiros. Há 
espaço para um bom entendimento. Assim como a 
ABEAM, a ABAC voltará a ter a enorme importância 
que já teve no passado e, assim como a ABEAM, 
será um interlocutor sério e dedicado. 
 
Vamos copiar e repetir as boas medidas tomadas 
pela Diretoria que sai. Serão convocados para as 
reuniões de Diretoria, e terão voto, os Suplentes ora 
eleitos. O staff da casa terá presença cada vez mais 
efetiva, e profissional, na execução das decisões 
tomadas nestas reuniões ampliadas. 
 



Ainda, e tão importante quanto, esta Diretoria se 
compromete a defender nosso marco regulatório, 
sem intransigência, mas muito firmemente. Vamos, 
assim, procurar dar condições para o sucesso 
econômico-financeiro de nossas empresas e, em 
consequência, trabalhar para o crescimento 
sustentável de nosso País, agindo sempre 
eticamente, para continuar honrando a história desta 
casa. 
 
Vamos fazer isto com a ajuda dos amigos e aliados 
de sempre, a Marinha do Brasil, a Contmaff, o 
Conapra, o Sindiporto, o Sinaval, a Abratec, a ABTP 
e todos que queiram somar conosco para o 
fortalecimento da Marinha Mercante Brasileira.   
 
Muito obrigado pela presença de todos! 


