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“Navigare necesse est” 

NT Dragão do Mar : azimute do Sol no ocaso. 
Crédito de imagem: CLC Ricardo Monteiro. 
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MISSÃO E VALORES DO CCMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSÃO     VALORES 

O Centro de Capitães da Marinha Mercante é de-
dicado a apoiar e fortalecer a Marinha Mercante 
do Brasil e a posição do Comandante, promoven-
do o intercâmbio de informações marítimas e 
compartilhando nossa experiência. 

Estamos empenhados na promoção da segurança 
no mar, prevenção da poluição marítima, educa-
ção náutica, melhoria dos padrões de formação e 
no apoio à publicação de literatura profissional. 

O CCMM monitora, comenta e toma posições 
sobre a legislação e regulamentações locais, esta-
duais, federais e internacionais atinentes à função 
de comando.  

Promover uma Marinha Mercante ética, eficaz, 
eficiente e próspera, que seja de benefício máximo 
para a nação, os marítimos, armadores e socieda-
de; 

Prestar um serviço de utilidade pública, expres-
sando as opiniões profissionais consideradas dos 
Comandantes sobre questões marítimas; 

Incentivar e promover avanços na educação náuti-
ca, padrões de treinamento e publicação de litera-
tura profissional para o comandante brasileiro; 

Promover ações de incremento sobre a importân-
cia da Marinha Mercante e do Comandante brasi-
leiros.  

 

 

Conforme determinação da Diretoria do CCMM, devido a situação atual na cidade do Rio de Janeiro 
da pandemia do COVID 19, informamos que manteremos a interrupção das atividades do Centro dos 
Capitães até 31 de dezembro de 2020. A secretaria continuará a funcionar na condição "home office" 
também durante este período, excetuando nas terças-feiras quando somente a secretária Cristina irá a 
sede do Centro dos Capitães. Qualquer alteração deste planejamento entraremos em contato.  

Até lá, favor permanecer "em capa" nas suas casas. 

Saudações marinheiras! 

  

CLC Horacio Alberto Duarte 
Diretor Administrativo 

 

 

 

Recesso do CCMM 
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(CLC Afonso de Almeida Corrêa) 

Você se lembra desta data? Não? Então retorne, e navegue até o topo da folha da rosto, nossa capa, e veja 

o cabeçalho. Viu? Pois bem, é a data da fundação do nosso querido CCMM - Centro dos Capitães da Ma-

rinha Mercante. É a data do seu nascimento! 

Nesse dia, um grupo de sessenta e nove jovens Capitães da Marinha Mercante, idealistas e entusiastas, 

pertencentes a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro S/A, capitaneados pelo CLC Antônio José Pi-

res Cavalcante, reunidos na sede provisória situada na Rua do Rosário número sessenta e nove, centro, 

Rio de Janeiro /RJ, fundaram a Associação Profissional dos Capitães de Longo e Curso e de Cabotagem 

da Marinha Mercante Brasileira - o CCMM - com a finalidade de congregar seus sócios e associados, ten-

do como objetivo, além de representar seus membros perante a sociedade e as autoridades constituídas, 

colaborar com o Estado e com as organizações marítimas nacionais e internacionais, como órgão técnico 

consultivo, no estudo e solução dos problemas relacionados com a Marinha Mercante, particularmente os 

que dizem respeito às categorias de Capitães de Longo Curso e de Cabotagem e, em especial, com o co-

mando de navios, dentre outros. 

Mais tarde o CCMM mudou-se para nova sede na Praça XV, também no centro da cidade do Rio de Ja-

neiro/RJ, e depois adquiriu a sua sede própria situada na confluência da rua Visconde de Inhaúma com a 

Av. Passos. 

Do início do segundo terço dos anos 60 ao início dos anos 80, o CCMM ficou inativo, quando, por inicia-

tiva do seu atual Presidente - CLC Alvaro José de Almeida Junior -  e ajuda dos CLCs Ronaldo Cevidanes 

e Ênio Almeida, com seus próprios recursos, reativaram o CCMM, que passou a funcionar em um grupo 

de duas salas no quinto andar do edifício número 45 da Av. Rio Branco. 

O CCMM é uma tradição e um ícone da Marinha Mercante Brasileira. Vamos preservar a nossa institui-

ção! 

Na próxima edição, publicaremos a história completa do CCMM. 

 

VIVA O CCMM! 

 

 

 

 

 

  

19 / 10 / 1933 

Você se lembra desta data? 
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ANIVERSARIANTES DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presidente  do CCMM e seus  diretores parabe-

nizam a todos, desejando saúde, paz , e prosperi-

dade. 

“Dominus Tecum” 

Juarez Lopes Tavora 02/09 

Agenor Mattos Cavalcante dos Santos 08/09 

Paulo de Gois 08/09 

Sergio de Moura 09/09 

Jaime Evilasio Vieira Neves 20/09 

Mateus Tavares Rocha 21/09 

Arnaldo dos Santos Leite 25/09 

Plinio Rodrigues Calenzo 27/09 

Marcus Vinicius do Nascimento 28/09 

Nilson Ferreira Nunes Filho 01/10 

Benjamim Pereira Clemente Filho 03/10 

Gustavo Boia Sant’Ana Menezes 04/10 

José William Mendes de Andrade 05/10 

Ernani Augusto Martins Ribeiro 07/10 

Edilson Nazareno de Almeida Leal 08/10 

Fabricio Lima de Souza 08/10 

Luiz Henrique Saraiva 10/10 

Agnaldo Xavier Furtado 10/10 

Christovam Colombo Pires 12/10 

Humberto Soares Lopes Junior 16/10 

Jaime Nazaré Magalhães Faria 19/10 

Fabiana Vila Nova Durant da Silva 22/10 

Marcelo Salgado Pinheiro dos Santos 28/10 

Pedro Assis Abraham 29/10 

Paulo Cezar Simões da Silva 30/10 
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VISITAS INSTITUCIONAIS 

Ao Comando do 4
o
 Distrito Naval - 05 / 10 / 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia cinco do mês corrente o CCMM, representado pelo CLC Afonso de Almeida Corrêa - Diretor de 
Comunicação Social - e pelo CLC Ricardo Monteiro da Fonseca - nosso sócio e Comandante na Transpe-
tro, realizou uma visita institucional ao Comandante do 4o Distrito Naval - Vice Almirante Valter Citavi-
cius., ocasião em que lhe foi entregue, em nome do Presidente do CCMM - Comodoro Alvaro José de Al-
meida Junior - o livro “O mar como destino”, de sua autoria.  

No evento, o Comandante Ricardo Monteiro foi agraciado com a “Medalha Amigos da Marinha”. Nossos 
parabéns ao Comandante Ricardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CCMM agradece ao Almirante Valter e seu staff pela sua natural cordialidade, hospitalidade e  excelên-
cia da recepção. 

Ao Comando do CIABA - 06/ 10 / 2020 

 

Entrega da “Medalha Amigos da 

Marinha e Certificado”. 
Livro Registro de Presença. 

AGENDA DE BORDO  

Sede do 4o Distrito Naval 

Entrega do livro                             

“O Mar como destino”. 
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 Em visita institucional, a comitiva representante do CCMM, composta pelo CLC Afonso de Almeida 
Corrêa - Diretor de Comunicação Social,  CLC Ricardo Monteiro da Fonseca nosso sócio e Comandante 
na Transpetro, e CCb Renato Vinícius Bonatelli, nosso Delegado em Belém - Pa, no dia seis do mês em 
curso foi recebida pelo Comandante do CIABA , CMG Josué Fonseca Teixeira Júnior. 

Na ocasião, em nome do Comodoro Alvaro José de Almeida Junior - Presidente do CCMM - foi realizada 
a entrega do livro “O mar como destino”, de sua autoria, ao Comandante Josué, que por sua vez, presente-
ou  os integrantes da comitiva e o Presidente do CCMM com a publicação “UM LIVRO PARA A HISTÓRIA”, 

edição 2020 / CIABA, que versa sobre a história e atividades do CIABA. 

Nossos agradecimentos ao Comandante Josué e sua equipe pela atenção dispensada. 

 

Entrega do livro “O mar como destino”. “Um livro para a história”. 

Maquete da EMMPA - Primeira Escola de Mari-

nha Mercante do Brasil - precursora do CIABA. 

Placa alusiva ao assentamento da Pedra 
Fundamental para construção do CIABA. 

CLC Afonso de Almeida Corrêa. CLC Ricardo Monteiro da Fonseca. CCb Renato Vinicius Bonatelli. 

Livro de Presença - Assinaturas. 
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Ao Sindicato dos Oficiais de Náutica e Práticos em Transportes Fluviais no Estado do 
Pará - Sindnáutica - 15 /10 / 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta data, o CCMM, representado pelo seu Diretor de Comunicação Social, CLC Afonso de Almeida 
Corrêa, foi recebido pelo Presidente do Sindnáutica, CFL  José Edson Pereira Lima. Em nome do Presi-
dente do CCMM - Comodoro Alvaro José de Almeida junior - foram debatidos variados temas, dentre 
eles a representatividade do CCMM nos portos da Bacia Amazônica. Foi também apresentado ao Coman-
dante Edson, o convite para participação  dos Capitães Fluviais na nossa  Associação. 

Na foto acima, da esquerda para a direita: CFL Edson Lima, Prático Leônidas e CLC Afonso Corrêa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Comandante Edson, além de Capitão Fluvial, é Economista especializado em Engenharia Ambiental, 
com ênfase em Recursos Hídricos pela UEPA. 

O CCMM agradece ao Comandante Edson e  sua equipe, a atenção dispensada. 

           ************* 

 

Baia de Guajará, vista da sede do Sindnáutica. 

(Crédito de imagem: CLC Afonso Corrêa). 

Seção do Porto de Belém., vista da sede  do Sindnáutica 

(Crédito de imagem: CLC Afonso Corrêa) 

Comboio fluvial no Rio Tapajós 

25 barcaças - 50.000 t soja e milho. 

(Crédito de imagem: 2ON Milton Ferreira) 
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É com profundo pesar que participamos o falecimento do nosso sócio, CLC José Rui Guilherme Frazão, 
ocorrido no dia dez do corrente mês, na cidade de Niterói/RJ.  

No dia 13, às onze horas, foi realizado, em singela cerimônia, o lançamento das suas cinzas com a presen-
ça de familiares e amigos, nas águas da praia de Itacoatiara - Região Oceânica de Niterói,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Comandante Frazão concluiu o Curso de Formação para Oficiais de Náutica no início dos anos 70, na 
então Escola de Marinha Mercante do Pará - EMMPA - e, na Fronape / Transpetro / Petrobras, realizou 
sua carreira profissional. 

Participamos ainda o falecimento dos CLCs Djalma Álvarez Brochado e Paulo Roberto de Souza, ocorri-
dos também neste décimo mês do ano.  

O Comandante Brochado exerceu as funções de Comandante nas extintas Companhias de Navegação 
Costeira e Lloyd Brasileiro, e, nos anos 80 compunha o quadro de Comandantes da Empresa de Navega-
ção Aliança, quando passou para a inatividade.  

Esses valorosos homens do mar, muito queridos pelos seus superiores e suas tripulações, deixam uma 
grande lacuna no meio marítimo. 

O Presidente do CCMM - Comodoro Alvaro José de Almeida Junior - e seus Diretores, consternados e 
solidários com  as famílias enlutadas, apresentam suas profundas condolências neste período de dor, e seu 
adeus aos queridos e diletos amigos. 

 

 

 

Cerimônia de lançamento das Cinzas do Cmt. Frazão. 

NOTAS DE FALECIMENTO 

O Comandante de Souza, egresso do CIABA - Turma de 1983 - faleceu em serviço, no 
dia 15 do mês em curso, a bordo do navio “Fernão de Magalhães”, da Aliança. 

Descansem em paz. 

CLC José Rui Guilherme Frazão. 
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Recentemente, várias pessoas, mal informadas, riram quando foi dito que, no futuro, seria possível ar-
mazenar a energia eólica.   

Mas isso já é possível, se aplicarmos o conhecimento que Lavoisier nos legou. 

A energia fotovoltaica solar já é armazenada diretamente para baterias. 

A energia eólica também pode ser armazenada. Não em baterias, mas em produtos gerados com sua 
utilização. 

Como sabemos, a energia eólica e a fotovoltaica so-
lar podem ser transformadas em energia elétrica e esta, no local de sua produção, pode produzir o gás 
hidrogênio (H2), a partir da eletrólise da água (H2O). 

O gás hidrogênio (H2), que tem o ponto de ebulição em -252,87ºC, demandaria uma armazenagem e 
transporte muito caros comparados, por exemplo, com a produção e transporte de gás natural liquefeito 
(GNL), com ponto de ebulição de -162ºC. 

O primeiro navio transportador de hidrogênio líquido foi lançado ao mar pela Kawasaki Heavy Industri-
es, no dia 11 de dezembro de 2019, em seu estaleiro de Kobe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 
NA NATUREZA NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE 

TRANSFORMA 

CLC – Alberto Pereira de Aquino          
    apanavigator2@gmail.com 

 

 

 
 

Por exemplo, em determinados locais remotos da 
Terra há condições vantajosas para a geração de 
energia elétrica, através de parques eólicos ou de 
células fotovoltaicas solares. Mas, em alguns ca-
sos, a sua transferência, através de linhas de 
transmissão, para os locais de consumo, se torna 
extremamente cara ou impossível. Assim é preciso 
pensar em outras soluções.  

Como as soluções que os cientistas estão hoje es-
tudando. 

Trata-se do “SUISO FRONTIER” que, atu-
almente, se encontra no cais de acaba-
mento daquele estaleiro. 

As suas principais características são: 

 Comprimento total: 116,0 m 

 Boca moldada: 19.0 m 

 Pontal moldado: 4,5 m 

 Tonelagem bruta: 8.000 t 

 Capacidade dos tanques de carga: 
1.250 m³ 

 Sistema de propulsão: Diesel elétrico 

 Velocidade: 13 nós.   
TRANSPORTADOR DE HIDROGÊNIO LÍQUIDO  

“SUISO FRONTIER”. 
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O “Suiso Frontier” transportará o hidrogênio na forma líquida a -253º C, com o seu volume comprimido 
a 1/800 do seu volume gasoso. 

Nesse projeto pioneiro, ele transportará hidrogênio, produzido a partir do carvão, da Austrália para o 
Japão, a partir de março de 2021. 

Por outro lado, os cientistas estão estudando meios mais baratos, para transportar o gás hidrogênio 
(H2), utilizando produtos que o contenham e que possam utilizar a infraestrutura de instalações terres-
tres e marítimas já existentes ou de construção mais barata. 

Como sabemos a amônia anidra, na forma liquefeita, já é largamente transportada, há muito tempo, 
em navios de GLP e em navios gaseiros químicos apropriados. 

 

 

 

 

 

 

Agora se estuda a sua aplicação como combustível para navios, com a denominação de “amônia ver-
de”, que é aquela que é produzida por componentes renováveis livres de carbono, menos poluentes 
que os dos combustíveis atualmente empregados.  

Como os navios transportadores de gás natural utilizam o seu evaporado (boil-off) como combustível, 
pretende-se iniciar, como experiência, a utilização da amônia “verde”, em navio que já transporta a 
amônia anidra a -33,4º C, utilizando-se o seu evaporado (boil-off). 

Mas a implantação do plano de utilizar a amônia como combustível em navios será feito, conforme os 
seus defensores, em três estágios. 

No primeiro a amônia com o óleo diesel marítimo (marine diesel oil – MDO) será utilizada em motores 
de combustão interna. 

No segundo, o combustível nos motores de combustão interna será uma mistura de amônia e hidrogê-
nio. 

No terceiro e último estágio Pilhas a Combustível de Óxido Sólido (Solid Oxide Fuel Cells – SOFC) 
usarão amônia com combustível. 

Então começaram a estudar o gás 
hidrogênio (H2), produzido a partir da 
eletrólise da água (H2O), combinado 
com o gás nitrogênio (N2), que é 
78% do ar atmosférico, para produzir 
amônia (NH3), que preencheria as 
condições acima relacionadas. 

A amônia serve de matéria-prima para um número 
elevado de aplicações. Ela é utilizada na fabrica-
ção de fertilizantes agrícolas, fibras e plásticos, de 
produtos de limpeza, de explosivos, etc. 

As “SOFC” são dispositivos eletroquími-
cos que realizam a conversão da energia 
gerada, por uma reação eletroquímica, 
em energia elétrica. 
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Segundo os defensores dessa ideia, a amônia apresenta riscos similares aos do gás metano (CH4) ou aos 
do metanol (CH3OH).  

Por outro lado o seu risco de incêndio é menor, comparado com aqueles combustíveis. 

A amônia pode ser armazenada a -34ºC, na forma líquida, na pressão atmosférica e fica fácil colocá-la em 
portos para reabastecimento dos navios. 

Mas nem tudo é favorável ao emprego da amônia como combustível. 

Em primeiro lugar ela é muito tóxica e menos combustível do que os combustíveis de origem fóssil. 

Ela é também altamente corrosiva e pode destruir componentes metálicos contendo cobre, bronze ou zin-
co. 

Existem também os problemas relativos às formas de armazenagem, desse combustível, em outros tipos 
de navios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vemos, tudo ainda está no campo dos estudos iniciais e os problemas agora encontrados, com 
certeza, serão solucionados pela engenharia do futuro.   

PROJETO DE PROPULSÂO POR AMÔNIA (NH3) 
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 Há tempos, a pirataria, ataques armados nas áreas portuárias, águas fluviais, estão ocorrendo em maior 
frequência e mais violência. 

No ano de 1918, preocupados com essas ameaças à proteção, pela primeira vez foi publicado sob o título 
“Global Counter Piracy Guidance for Companies, Masters and Seafarers”, e seus autores -  BIMCO, 
ICS, IFSMA, IGP&I, INTERTANKO, INTERCARGO, INTERMANAGER and OCIMF -  acompanhando a 
evolução dessas atividades criminosas, mantém essas orientações atualizadas, inicialmente, após o primei-
ro ano e, a seguir, bianualmente. 

Como essas orientações são de interesse de todos aqueles que de alguma forma estão conectados ao trans-
porte marítimo, a partir desta edição, em tradução livre, passaremos a publicá-las por partes, lembrando 
que elas se constituem apenas em um guia para ser utilizado pelos usuários, conforme disposto no “Aviso 
Legal”, que  integralmente transcrevemos abaixo: 

Legal Notice  

This Global Counter Piracy Guidance for Companies, Masters and Seafarers has been developed 
purely as guidance to be used at the user’s own risk. No responsibility is accepted by the Authors, 
their Members or by any person, firm, corporation or organisation for the accuracy of any infor-
mation in this Guidance or any omission from this Guidance or for any consequence whatsoever 
resulting directly or indirectly from applying or relying on this Guidance even if caused by a fail-
ure to exercise reasonable care.  

Fundamentos 

Requisitos fundamentais das melhores práticas para evitar o ataque de piratas e assal-
tantes armados 

Os principais requerimentos para se evitar o ataque de piratas e roubos armados são: 

1. Estabelecer um específico e minucioso plano de avaliação de riscos, para apropriada identifica-
ção das Medidas de Proteção do Navio - Ship Protection Measures (SPMs). 

2. Implementar as Medidas de Proteção do Navio identificadas. As Companhias podem considerar 
outras medidas inovadoras, e fornecer equipamentos e mão de obra adicionais com o objetivo 
de reduzir ainda mais os riscos. Se os atacantes não puderem invadir o navio, não poderão se-
questrá-lo. 

3. Os navios devem se registrar nas Áreas de Reporte Voluntário - Voluntary Reporting Area 
(VRA) – da sua rota. 

4. Os navios devem ser fortemente encorajados a enviar relatórios diários às VRAs onde realizaram 
seu registro, por e-mail ou telefone, utilizando o relevante Ship Position Report – Daily Posi-
tion. Os Navios particularmente vulneráveis serão observados e monitorados. 

5. Adequada vigilância visual é o mais efetivo método de proteção do navio. Pode ajudar a identifi-
car uma aproximação suspeita ou prever um ataque, permitindo um prévio posicionamento de 
defesa podendo servir ainda como um eficaz dissuasor para potenciais atacantes.  

 

(IF ATTACKERS CANNOT BOARD A SHIP THEY CANNOT HIJACK IT) 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

ORIENTAÇÃO GLOBAL CONTRA PIRATARIA PARA AS COMPANHIAS, COMANDAN-

 

 

 

 

CLC Afonso de Almeida Corrêa  

diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br        
correa.afonso@gmail.com  (Prv.) 

  (21) 99410 - 2627  
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MEMÓRIA AUXILIAR 

EVITE SER VÍTIMA DE PIRATARIA E ASSALTO À MÃO ARMADA 

Não fique sozinho: 

 Mantenha contato com o Centro relevante; e 

 Faça seu relatório diário ao VRA. 

Não seja detectado:  

 Rastreie os Avisos aos Navegantes – Navwarns (Navgational Warns) e os Websites de conheci-
dos locais de operações de piratas; e 

 Considere o adequado nível de iluminação a ser usado nas áreas de riscos. 

Não seja surpreendido: 

 Incremente a vigilância e as buscas visuais – lookouts, Circuito fechado de TV (CCTV) – e RA-
DAR. 

Não fique vulnerável: 

 Use medidas de proteção preventivas e dissuasivas: 

 Arame farpado, concertina, mangueiras de incêndio – borrifos de água, espuma - etc.; 

 Providencie pessoal para proteção adicional no passadiço. 

Não seja abordado: 

 Mantenha a velocidade máxima; e 

 Manobre sem reduções significativas de velocidade. 

Mantenha o controle: 

 Siga os procedimentos e exercícios bem praticados; 

 Uso da Cidadela – somente com prévio acordo Comandante / Companhia, e completa preparação e treina-
mento, observando que uma resposta militar-naval não é garantida; e 

 Mantenha as ferramentas trancadas e os meios de acesso ao navio interditados e protegidos. 

SEÇÃO 1 – INTRODUÇÃO 

PIRATARIA E ROUBO A MÃO ARMADA NO MAR 

A pirataria e o roubo a mão armada no mar são uma persistente e organizada atividade criminal em muitas 
partes do mundo. Os atacantes, são frequentemente agressivos, e submetem suas vítimas à violência e 
maus tratos. Navios tem sido sequestrados, quer para o pagamento de resgate pela tripulação cativa, quer 
para roubo de carga, ou ambos. 

Alguns tripulantes são mantidos reféns há vários anos. 

A experiência mostra que a aplicação das recomendações deste guia ajudará os navios a detectar, evitar, 
dissuadir ou atrasar os ataques. 

Nem todas as medidas de mitigação constantes destas orientações serão aplicáveis a cada tipo de navio ou 
em cada região. 

As Companhias, CSOs, e Comandantes, devem fazer uso destas orientações nas avaliações de ameaças e 
riscos. 

O objetivo destas orientações é proteger os marítimos, o navio e a carga, além de facilitar a avaliação de 
ameaças e riscos e o planeamento de navegação em rotas onde exista a ameaça de ataque por piratas e as-
saltantes armados. 

Estas orientações consistem em: 

 Conselhos e recomendações gerais que são comuns para mitigar os ataques de piratas e assaltan-
tes armados; 

 Orientação sobre avaliação de ameaças e riscos, planejamento e implementação de medidas de  
auto proteção;  
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  Apêndice A que fornece informações sobre outras ameaças à proteção e os requisitos e recomen-
dações fundamentais para garantir que as empresas e os navios possam responder a essas 
ameaças de uma forma proporcional e dinâmica; e 

 Anexos provendo informações sobre as regiões onde há riscos  de pirataria e roubo armado e on-
de o planejamento e preparação antes do trânsito nessas regiões são recomendados. 

Estas orientações são complementares a outras orientações regionais da indústria e àquelas emitidas por 
organizações regionais internacionais, como o Guia regional de combate à pirataria e roubo à mão armada 
contra Navios na Ásia produzidos por ReCAAP ISC em colaboração com outras organizações regionais. 

Também complementam as orientações sobre pirataria e roubo armado fornecido nas últimas Circulares 
MSC IMO (consulte a IMO, site www.imo.org) e deve ser visto como complementar a IMO MSC.1 / 
Circ.1334 conforme emendada. 

Outras fontes de informação incluem: 

 Centro de Segurança Marítima - website Horn of Africa (www.mschoa.org); 

 UKMTO (www.ukmto.org); 

 Centro de Navegação da OTAN - NATO Shipping Centre (www.shipping.nato.int); 

 Site do IMB Piracy Reporting Centre (https://www.icc-ccs.org/index.php/piracy-reporting-
centre); 

 Centro de Fusão de Informação de Cingapura (www.infofusioncentre.gov.sg); 

 Site da ReCAAP (www.recaap.org).  

Nada neste documento prejudica a supremacia da autoridade e responsabilidade do Comandante em ques-
tões de proteção da tripulação, do navio e da carga. 

Uma revisão das orientações será realizada pelos autores após um ano e, em seguida, bianualmente, a me-
nos que haja uma questão urgente que requeira mudança. 

Outras ameaças à proteção marítima 

Embora estas orientações tenham sido desenvolvidas para os propósitos específicos de mitigação contra 
ataques de piratas e assaltantes armados, a experiência mostrou que alguns dos procedimentos e medidas 
descritos podem ser aplicados para mitigação contra outras ameaças à proteção marítima, dependendo do 
perfil de ameaça. 

O Apêndice “A” fornece orientações sobre outras ameaças à proteção para ajudar empresas, CSOs e Co-
mandantes na identificação e preparação de defesa para outras ameaças à proteção marítima que podem 
ser encontradas durante uma viagem, e identificar os recursos pelos quais podem avaliar o risco para o 
navio e a tripulação e encontrar medidas para evitar e mitigar ameaças caso elas se concretizem. 

SEÇÃO 2 

PIRATARIA E ROUBO ARMADO CONTRA NAVIOS NO MUNDO 

Piratas e assaltantes armados são conhecidos por conduzir ataques em pequenas embarcações rápidas, às 
vezes lançadas de navios-mãe, que são mais fáceis de operar em condições de mar relativamente calmas.  
Deve-se notar que em geral, quanto mais calmo o estado do mar, maior é o risco de ataque. 

A pirataria e os assaltos à mão armada ocorrem com mais frequência nas áreas descritas nas seguintes ad-
miralty maritime security charts: 

 

 

 

 

 The Western Indian Ocean (WIO) – Q6099 (see 

Annex A); 

 The Gulf of Guinea (GoG) – Q6114 (see Annex 

B); and 

 SE Asia (SEA) – Q6112, Q6113 (see Annex C). 
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As áreas cobertas pelos cartas não devem ser consideradas como exaustivas - pirataria e assalto à mão As 
áreas cobertas pelas cartas  não devem ser consideradas como exaustivas - pirataria e assalto à mão arma-
da são uma dinâmica internacional, crimes que podem afetar outras áreas, emergindo como uma ameaça 
persistente em outras regiões. 

Estas orientações serão atualizadas de acordo. O site do setor www.maritimeglobalsecurity.org deve ser 
consultado para as últimas orientações regionais. 

Essas cartas fornecem orientações, incluindo detalhes, compartilhamento e relatórios voluntários e deve 
ser usado em conjunto com estas orientações. Os avisos aos navegantes informarão sobre mudanças. 

As cartas também fornecem detalhes das Maritime Security Voluntary Reporting Areas (VRAs) e requisi-
tos de relatórios e registros a que as embarcações devem aderir. Isto assegura que as forças militares da 
região estejam cientes do plano de passagem do navio e de sua vulnerabilidade ao ataque. 

As últimas informações sobre locais dentro de um VRA onde os piratas provavelmente operarão podem 
ser obtidas das fontes listadas nos anexos antes de completar as avaliações de ameaça e risco (ver seção 
4). Também é importante que os navios estejam preparados para responder em curto prazo para evitar ata-
ques quando as informações são fornecidas por avisos aos navegantes (Navtex), transmissões da Rede de 
Segurança Inmarsat e/ou Forças Navais/Militares. 

As informações também estão disponíveis através do International Maritime Bureau Piracy Reporting 
Centre (IMB PRC), que é uma agência independente, sem fins lucrativos e não governamental, que ofere-
ce um serviço 24 horas por dia com pessoal a serviço aos Comandantes de navios e armadores, para rela-
tar qualquer incidente de pirataria e assalto à mão armada ocorrido em qualquer parte do mundo. 

Área listada pelo Comitê Conjunto de Guerra - Joint War Committee Listed Area  

A comunidade de seguros relaciona uma área de risco observada na região. Os navios que entrarem na 
área precisarão notificar suas seguradoras, e poderão ser aplicados prêmios adicionais de seguro. 

O Comitê de Guerra (JWC) é composto por representantes subscritores tanto do Lloyd's como da Associ-
ação Internacional de Subscrição, representando os interesses daqueles que acordam contratos marítimos 
com navios que transitam em áreas de risco, no mercado londrino. Os limites geográficos de todas as 
áreas listadas pela JWC podem ser encontrados em seu site: www.lmalloyds.com/lma/jointwar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Global Counter Piracy Guidance for Companies, Masters and Seafarers (BIMCO, ICS, IFSMA, 
IGP&I, INTERTANKO, INTERCARGO, INTERMANAGER and OCIMF).  

(Continua na próxima edição). 
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O “Dia Marítimo Mundial” -  é uma data no calendário da “IMO” comemorado em toda a Comunidade 
Marítima. O evento é celebrado anualmente e serve para chamar a atenção da importância global das in-
dústrias marítimas para o comércio, assim como a promoção da segurança no transporte marítimo e ajuda 
a proteger o ambiente marinho. 

É nesse cenário que entra a participação dos marítimos no contexto mundial. Responsáveis pelos transpor-
tes de mercadorias seja ela nacional ou internacional nas rotas de longo curso, cabotagem e águas interio-
res (rios, lagoas, etc.), a importância dos homens do mar vai muito além da segurança da navegação, sen-
do também responsáveis pela preservação do meio ambiente marinho, evitando a poluição hídrica, terres-
tre ou aérea. Portanto, assim como o Dia Internacional do Marítimo serve para homenagear as pessoas 
que deixam seus lares e vão navegar, o Dia Marítimo Mundial também relembra os serviços que prestam 
às nações. 

Agência especializada das Nações Unidas (ONU), a IMO estabeleceu que a partir de 1978 essa data signi-
ficativa seria sempre comemorada na última quinta-feira do mês de setembro com o objetivo de chamar a 
atenção de todos que participam nos meios marítimos e fluviais, Órgãos Governamentais, Autoridades 
Marítimas e da população em geral para a importância da segurança no transporte marítimo, preservação 
do meio ambiente, eficiência e sustentabilidade. 

Neste ano de 2020, quando enfrentamos uma crise ocasionada pela pandemia de Covid-19, o transporte 
marítimo se mostrou de vital importância para a sociedade mundial, uma vez que continua como um dos 
poucos sistemas em que não foi interrompido, ao contrário, aumentou mais ainda a utilização desse mo-
dal. 

No dia 24 de Setembro, a Marinha do Brasil, através da Diretoria de Portos e Costas (DPC), comemorou 
em vários Estados a passagem dessa data com cerimônias adaptadas, cumprindo rigorosamente as medi-
das estabelecidas pela Agência de Vigilância Sanitária. 

No “Centro de Instrução Almirante Graça Aranha” (CIAGA), estabelecimento de ensino superior respon-
sável pela formação e aperfeiçoamento da mão de obra para a Marinha Mercante Brasileira, localizado no 
Rio de Janeiro, a Cerimônia Cívico Militar contou com as presenças do Comandante da Marinha, Almi-
rante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, do Diretor Geral de Navegação, Almirante de Esquadra Marcelo 
Francisco Campos, do Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha, Vice-Almirante Eduardo Machado 
Vazquez, do Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Alexandre Cursino de Oliveira, do Comandante 
do CIAGA, Contra-Almirante André Moraes Ferreira, além dos Oficiais da Marinha de Guerra e Marinha 
Mercante. 

DIA MARÍTIMO MUNDIAL 

O transporte marítimo está sendo de vital im-

portância durante o período de pandemia. 

   

 

       

       CLC Ricardo Monteiro 

ricardo.monteirobr@hotmail.com 

NOTÍCIAS 

https://youtu.be/h-subQgaouA?t=357
mailto:ricardo.monteiro@hotmail.com
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Após as leituras das palavras do Secretário-Geral da IMO, cujo tema foi “Navegação sustentável por um 
planeta sustentável” e da Ordem de Serviço do Diretor de Portos e Costas, diversas personalidades do 
meio marítimo foram homenageados e efetuado reconhecimento com prêmios para as Organizações Mili-
tares que melhor atuaram no Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário. 

Uma das principais homenagens foi à entrega do “Distintivo de Comodoro” pelo Comandante da Mari-
nha ao Capitão de Longo Curso Jayme Branco Ribeiro, pertencente ao quadro efetivo da Transpetro no 
Comando dos navios gaseiros. 

As seguintes Organizações Militares foram homenageadas com o “Prêmio DPC de Qualidade”: 

Categoria Capitania 

- Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (3º Distrito Naval).  

Categoria Delegacia 

- Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul (5º Distrito Naval). 

Categoria Agência 

- Agência Fluvial de Parintins (9º Distrito Naval).  

A Medalha de Mérito Marítimo criada pelo Decreto nº 9.090 de 07 de Julho de 2017 é destinada a agra-
ciar, de forma meritória, os aquaviários da Marinha Mercante Brasileira, Oficiais e Subalternos, que se 
distinguirem pela exemplar dedicação à profissão e invulgar interesse no aprimoramento de seus misteres 
a bordo, além da quantidade de dias de mar em mar aberto ou em águas interiores. 

.No ano de 2020, foram agraciados os seguintes aquaviários: 

 

 

Comandante da Marinha, Diretor Geral de Na-

vegação e demais autoridades presente na Ceri-

mônia do Dia Marítimo Mundial. 

Medalha com 4 Âncoras Passador de Ouro 

 Capitão de Longo Curso Sérgio Ro-
berto Alves de Abreu.  

 Contramestre Mário dos Santos 
Amorim.  

Medalha com 4 Âncoras Passador de 
Bronze 

 Capitão de Longo Curso Benjamin 
Pereira Clemente Filho.  

 Capitão de Longo Curso Luiz Henri-
que Saraiva.  

 Primeiro Oficial de Máquinas Rober-
to Marques Leite.  

 Cozinheiro Mário Lelis de Almeida 
Martins.  

Medalha com 2 Âncoras Passador de Bronze 

 Capitão de Cabotagem Vanessa Cunha dos 
Santos Silva.  

 Enfermeira Miriam Cristina do Espírito San-
to.  

Medalha com 1 Âncora Passador de Bronze 

 Capitão de Cabotagem Matusalém Gonçalves 
Pimenta.  

 Capitão de Cabotagem Angélica Riau Amo-
rim. 
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Encerrando a Cerimônia foi realizada a aposição floral ao Busto do Irineu Evangelista de Souza, o Barão 
de Mauá, Patrono da Marinha Mercante Brasileira. 

Em Belém do Pará, onde fica localizado o “Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar” (CIABA), 
também formador e aperfeiçoador de mão de obra para Marinha Mercante, teve sua Cerimônia em home-
nagem ao Dia Marítimo Mundial adaptado à pandemia. 

Durante o evento foi efetuada o cântico do Hino Nacional Brasileiro seguido da leitura da Ordem do Dia 
do Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Alexandre Cursino de Oliveira. 

Também foi o momento que a turma do 3º Ano da “Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercan-
te” (EFOMM) definiu a escolha do Patrono da Turma “Atlante”. Lido pelo Comandante-Aluno Danilo 
Rozeira em nome dos formandos, o  texto surpreendeu o escolhido pelas belas palavras. 

Marinha do Brasil  

Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar 

Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante 

Patrono - Turma 2020 

A escolha do patrono não foi tarefa fácil. Precisávamos escolher um nome que representasse uma turma 
inteira. Um nome que representasse 107 bravos guerreiros que abandonaram seus lares para construir o 
início, do resto das suas singraduras, da vida no mar. Como chegar a este nome? Como descobrir no uni-
verso da Marinha Mercante, alguém que pudesse “emprestar o seu nome” para a nossa turma, e de quebra, 
“levar o nome da nossa turma com ele” para sempre? 

Inicialmente, “história” foi a palavra. 1ª guerra mundial, 2ª guerra mundial, Comandantes mercantes que 
muito fizeram pela nossa nação, porém ainda, ninguém que representasse a nossa turma.  

Procurávamos por alguém que pudéssemos estreitar os laços, que se preocupasse conosco e que, princi-
palmente, fosse o farol ininterrupto das nossas trajetórias. Aliás, a etimologia da palavra patrono é “o que 
luta e/ou defende uma causa”. Como escolher alguém para ocupar essa posição sem sequer conhecê-lo? 
Decisão difícil para qualquer um, que só para nós, jovens alunos, sem uma gota de experiência na profis-
são. 

O objetivo não era ter apenas um nome simbólico para preencher uma lacuna. Esperávamos encontrar al-
guém que pudesse nos orientar através de sua experiência. Alguém capaz de auxiliar a tão sonhada chega-
da ao mercado de trabalho com dicas e oferta de conhecimento para sanar as conhecidas e infinitas dúvi-
das do tal do praticante.  

Conseguimos! Ajustamos o rumo. Ao invés de simplesmente buscarmos por “história” nosso foco passou 
a ser a “valorização” e também o “esforço”. Muito mais lógico para nós que somos do mar. A vida no mar 
é um esforço diário, certo? 

Desse modo, com um novo foco, tudo ficou mais fácil. A incerteza deu lugar a convicção, quando no no-
vo horizonte, surgiu um nome. Pronto! Todos os requisitos haviam sido preenchidos.  

Como não valorizar alguém que frequentou este mesmo auditório 20 anos atrás? (Assim como nós, é for-
mado dos mesmos valores que por anos permeiam este solo sagrado). Como não valorizar alguém que ter-
minou o curso com a melhor classificação possível? (Primeiro colocado de Náutica da turma de 1997). 
Como não reconhecer  o esforço de alguém que em cerca de 12 anos  ascendeu da  categoria de Praticante  

Aquaviário agraciado com a Medalha de Mérito 

Marítimo entregue pelo Comandante da Mari-

nha. 
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de Oficial de Náutica a Comandante? Como não reconhecer, mais uma vez, o esforço de alguém que nos 
fez viajar juntos de São Sebastião–SP até Sines–Portugal, mesmo atarefado com as dezenas de atribuições 
de um Comandante? 

Diante de todos esses fatos, nossa decisão tornou-se algo muito mais fácil de ser tomada. Agora tínhamos 
alguém em quem pudéssemos nos espelhar. Origem, conduta, relevância, carisma e competência. Missão 
concluída!  

É com muito orgulho e prazer que anuncio a todos, o Patrono da Turma de 2020: CLC Ricardo Monteiro 
da Fonseca. 

Conforme palavras do CLC Ricardo Monteiro: “não tem como não divulgar esse belíssimo texto. Hoje eu 
renasço ao lado de vocês da Turma Atlante. Peço a Deus para que a proteção divina vos oriente, no senti-
do dos firmes ideais que pretendem abraçar, e que represente a manifestação de fé e de esperança de que 
poderemos contar com vocês brevemente. Felicidades”. 

O Comandante do CIABA, Capitão de Mar e Guerra Josué Fonseca Teixeira Júnior agradeceu e enalteceu 
a Marinha Mercante Brasileira, que no momento crítico da pandemia, não deixou de cumprir sua missão 
de trazer o progresso da nação. 

Também foram realizadas singelas Cerimônias e Eventos em outras Organizações Militares da Marinha, 
tais como na Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Seguro (Comando do 2º Distrito Naval), as Ca-
pitanias dos Portos subordinadas ao Comando do 3º Distrito Naval (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e Alagoas), Capitania dos Portos do Amapá e Agência da Capitania dos Portos no Oiapoque 
(Comando do 4º Distrito Naval), Capitania Fluvial do Pantanal (Comando do 6º Distrito Naval), Delega-
cia Fluvial de Guaíra (Comando do 8º Distrito Naval) e Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental 
(Comando do 9º Distrito Naval). 

********************* 

DIA DO MAR 

 

 

Lembro-me em 1993 quando fui prestar concurso para a “Escola de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante” (EFOMM) do “Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar” (CIABA) que na prova de re-
dação o título era “O mar como fator de desenvolvimento da nação”. 

Foi um tema bastante interessante. Conhecia muito pouco as atividades no mar, mas logo lembrei dos pei-
xes, da fauna marinha e do transportes de produtos por diversas embarcações, levando os mais variados 
produtos e energia, trazendo divisas para as nações. Fui aprovado e cursei durante 3 anos e meio com 
mais um período de Praticagem de 6 meses. 

Passados 27 anos desde a realização daquela prova, a vida no mar que tive foi bastante promissora. Com o 
trabalho, além de transportar fontes de energia, também pude tirar o sustento de cada dia e constituir famí-
lia mesmo estando longe dos entes queridos por bastante tempo. 

Depois que me formei no CIABA, o período de Praticagem de 6 meses deu para ter conhecimento dos 
portos de nações exteriores como Ras Isa no Yemen do Sul, hoje Yemen, e de monobóias na costa da Ni-
géria no grande VLCC “Barão de Mauá”. Logo após, tive o primeiro embarque já como Oficial de Náuti-
ca com duração de 11 meses no NT “Jundiá”  para depois ficar um período de 2 meses de repouso. O se-
gundo embarque foi de 14 meses a bordo do gaseiro “Guarujá”, onde então passaria grande parte de mi-
nha vida nos navios de gás, com cerca de 20 anos, sendo 11 deles no NT “Grajaú”. 

Também no mar fiz grandes amizades e conheci muitos colegas de profissão de diferentes culturas, dife-
rentes religiões e de vários Estados da Federação Brasileira. Os amigos foram feitos bem mais além, onde 
hoje posso dizer que considero colegas alguns portugueses, argentinos, chilenos, espanhóis, árabes e chi-
neses. 

  O mar não me deixou longe da família, pelo contrário, aproximou. As saudades de casa fazem com que  
tenhamos sempre a fé e a esperança de poder voltar logo, em segurança e com saúde. Costumo sempre 
dizer a bordo que uma família se constitui com os colegas profissionais com os quais embarcamos. 

Também no mar podemos aproveitar as grandes belezas de suas paisagens. Quem não gosta de desfrutar 
de uma boa praia com a família? Dar aquele mergulho sentindo o gosto do sal? Quem não gosta de ver os  

 (CLC Ricardo Monteiro 

ricardo.monteirobr@hotmail.com) 

mailto:ricardo.monteiro@hotmail.com
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animais marinhos, corais e a biodiversidade no fundo? Se ainda não foi, o momento pode ser agora ou fu-
turamente, que recomendo com entusiasmo. 

A existência da vida na Terra depende dos oceanos: eles produzem metade do oxigênio disponível, regu-
lam o clima e fornecem alimentos para pessoas e animais. 

Também pelo mar se faz o transporte de 95% de matérias e produtos, através do modal de navios, sendo 
este um dos meios mais eficazes e baratos em relação ao rodoviário e aéreo, podendo levar grandes quan-
tidades sejam em contêineres ou nos tanques dos navios. 

Por falar em navios, temos os grandes cruzeiros transatlânticos das quais milhares de pessoas aproveitam 
para desfrutar da rara beleza de poder navegar e acompanhar os belos nascer e pôr do sol. 

Nesse momento que vivemos com a pandemia do coronavírus, o mar se mostrou essencial para a econo-
mia, sendo um dos poucos meios que não parou totalmente suas funções. Os bravos homens e mulheres 
do mar sejam da Marinha de Guerra como Marinha Mercante mostram seus valores em momentos adver-
sos. 

Em nosso país, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, a Zona Costeira Marinha Brasileira se 
estende, na sua porção terrestre, por mais de 8.500 km, abrangendo 17 Estados e mais de 400 munícipios, 
distribuídos do Norte equatorial ao Sul temperado. Vai da foz do rio Oiapoque, no Amapá, ao Chuí, no 
Rio Grande do Sul. 

Além dos mais de 8.500 Km na sua porção terrestre, a Zona Costeira Marinha inclui a faixa marítima for-
mada por mar territorial, com largura de 12 milhas náuticas a partir da linha da costa. 

A Zona Marinha, especificamente, tem início na região costeira e compreende a plataforma continental 
marinha e a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) que, no caso brasileiro, alonga-se até 200 milhas da costa. 
A nossa chamada “Amazônia Azul”. 

O Dia Nacional do mar é uma data comemorativa criada por iniciativa da Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar, que entrou em vigor a 16 de Novembro de 1994, ano em que entrei para a 
EFOMM, quando cursei o 1º Ano do curso fundamental. Posteriormente, após um período de 3 meses 
embarcados no navio da Flumar, o NT “Jacarandá” no primeiro semestre de 1995, viria a escolher o curso 
e Náutica. 

No Brasil, o Dia do Mar se convencionou a celebrar na data de 12 de Outubro.  

Salve do Dia do Mar. 
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Disponibilização de espaço para artigos e informações 

Convite para novos sócios e associados 

Quando você admite a ignorância, você está abrindo a porta da sabedoria.                                                                                                                                                                

(Sócrates). 

 

 

 

 

As nossas mídias são dinâmicas. A cada edição procuramos incrementar inovações, que esperamos se-
jam para melhor. Por isso as opiniões e sugestões dos nossos leitores são muito importantes, e gostaría-
mos de recebe-las. Pedimos que as enviem para os endereço constantes da seção “Fale conosco” aqui 
repetidos. Serão sempre bem vindas. 

contato@centrodoscapitaes.org.br 

diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br 

 

 

Reservamos espaços para os nossos sócios e associados publicarem artigos técnicos, notícias e informa-

ções de interesse da nossa comunidade, que poderão ser enviadas para os endereços constantes da colu-

na “Fale Conosco”. 

 

 

O CCMM está aceitando novos sócios e associados e convida seus membros a fazerem suas indicações. 

O formulário da proposta poderá ser solicitado por telefone, e-mail, diretamente em nossa sede ou na 

nossa delegacia em Belém, ou obtido através do nosso site: http://centrodoscapitaes.org.br/ 

 

 

 

 

Nosso expediente comercial é das 09 hs. às 17hs. de 2ª. feira a 6.a feira. Fora do expediente os contatos 
poderão ser feitos com o Diretor de Comunicação Social, CLC Afonso de Almeida Corrêa, até às 21 
horas inclusive sábados, domingos e feriados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELEGACIA  EM BELÉM - Pa. 

Travessa quatorze de março,  

1155, Edifício Urbe 14, sala 

207, Umarizal, Belém - Pa,  

CEP 60.055-450. 

(91) 99202-5599  renato.bonatelli@rvbconsult.com.br 

NOTAS INFORMATIVAS 

Aos Leitores - Pedido de opiniões e sugestões. 

Fale conosco 

Avenida Rio Branco, 45, salas 

1907/1908, Centro, Rio de Ja-

neiro-RJ, CEP: 20090-003 

 (21) 2518-1638 

 (21) 2253-4623  

(21) 98488-5316 

contato@centrodoscapitaes.org.br 

diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br 

SEDE RIO DE JANEIRO - RJ 

http://centrodoscapitaes.org.br/
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estatuto  

associação  profissional dos capitães de longo curso e de cabotagem 
da marinha mercante 

Art. 45- Ao Diretor-Jurídico compete: 

I. Assessorar o Presidente, a Diretoria e o Conselho Fiscal do CCMM nas questões jurídicas; 

II. Emitir parecer sobre qualquer assunto de natureza jurídica quando solicitado pelo Presidente; 

III. Acompanhar, em Juízo e fora dele, todas as demandas em que seja parte o Centro dos Capi-
tães; 

IV. Dar imediata ciência ao Presidente a respeito de qualquer alteração de legislação vigente, 
emanada de Autoridade competente, quer Marítima ou Jurídica, que seja de interesse aos objeti-
vos e finalidades do CCMM; 

V. Estar em dia com as publicações nos Diários Oficiais, relativa às matérias de natureza jurídi-
ca que interessem às finalidades do Centro dos Capitães. 

Art. 46 - Ao Diretor-de-Marketing compete: 

I. Assessorar o Presidente, o Conselho Fiscal e a Secretaria na questões relativas à promoção de 
marketing do CCMM; ; : : ; . 

II. Ser o responsável pela divulgação das atividades do CCMM; 

III. Ser o responsável pela busca de matérias a serem publicadas no Jornal Diário de bordo do 
CCMM, encaminhando-as ao Diretor de Comunicações; 

IV. Ser o responsável por qualquer outra atividade de marketing de interesse do CCMM; 

Art. 47- Os Suplentes assistirão e auxiliarão os Diretores titulares, de acordo com a orientação da Direto-
ria e terão direitos a voto nas reuniões da mesma. 

Art. 48 - Na falta, impedimento ou afastamento de um dos Diretores, será convocado um dos Suplentes, 
que tomará posse perante a Diretoria. 

Art. 49 - O Conselho Fiscal será composto de 03(três) membros efetivos e 03(trés) suplentes eleitos em  
Assembleia Geral, na forma deste Estatuto. 

Art. 50 - Ao Conselho Fiscal compete: 

I. Dar parecer sobre a previsão orçamentária da Diretoria para o exercício financeiro do ano se-
guinte; 

II. Opinar e fiscalizar dando parecer sobre as despesas extraordinárias, balancetes mensais e ba-
lanços anuais; 

III. Reunir-se ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado por 
sua maioria ou pela Diretoria. 

Art. 51- Os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal perderão seus mandatos nos seguintes casos: 

I. Malversação ou dilapidação do patrimônio social; 

II. Grave violação deste Estatuto; 

III. Abandono do cargo na forma prevista no parágrafo único do artigo 58; 

IV. Aceitação ou solicitação de transferência que importe no afastamento do exercício do cargo; 

§ 1° - A perda de mandato por motivos previstos pelos itens I, II e III, implicará na exclusão do qua-
dro social. 

§ 2° - A declaração de perda do mandato será comunicada pela Assembleia Geral com quórum defi-
nido em Lei. 

ANEXO I - NOSSO ESTATUTO (PARTE VII) 

http://centrodoscapitaes.org.br/data/documents/ESTATUTO.pdf
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§ 3º -Vetado. 

Art. 52 - Toda suspensão ou destituição de cargo administrativo deverá ser precedida de notificação pré-
via ao sócio que esteja em processo de exclusão a fim de que seja assegurado ao mesmo o seu direi-
to ao contraditório e à ampla defesa, cabendo recurso, à Assembleia  Geral na forma deste Estatuto. 

Art. 53 - Em caso de vacância de cargo da Diretoria ou do Conselho Fiscal, será procedida á convocação 
de Suplente, de acordo com o artigo 54. 

CAPÍTULO VII 
DAS SUBSTITUIÇÕES 

Art. 54 - A convocação dos suplentes,  quer para a Diretoria,  quer para o Conselho Fiscal, compete ao 

Presidente ou a seu substituto legal por meio de ato administrativo, e obedecerá a escolha da Direto-
ria;  

Art. 55 - As renúncias deverão ser comunicadas, por escrito, ao Presidente do CCMM, com antecedência 
mínima de um mês, para que possam ser cumpridas as formalidades legais, permanecendo o Man-
datário responsável por todas as obrigações e responsabilidades assumidas até a posse de seu substi-
tuto; 

Art. 56 - No caso de renúncia coletiva da Diretoria e ou do Conselho Fiscal, e não houver Suplentes, ca-
berá ao Presidente, ainda que demissionário, convocar Assembleia Geral Extraordinária a fim de 
que seja eleita uma Junta Governativa Provisória que substituirá os demissionários. 

Art. 57 - A Junta Governativa Provisória deverá providenciar novas eleições para a Diretoria e para o 
Conselho Fiscal dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

        Parágrafo único - ocorrendo renúncia coletiva dentro do último ano de exercício, a Junta Governati-
va Provisória cumprirá até o fim o mandato da Diretoria renunciante. 

Art. 58 - Em caso de abandono de cargo, a substituição proceder-se-á na forma deste Estatuto, ficando, 
entretanto, o membro que tenha abandonado seu cargo, impedido de ser eleito para qualquer manda-
to de administração ou representação durante cinco anos. 

Parágrafo único - Considera-se abandono de cargo a ausência não justificada pelo prazo de 30 dias, 
ou a falta não justificada a três reuniões estatutárias sucessivas da Diretoria ou do Conselho Fiscal. 

Art. 59 - Ocorrendo falecimento de membro da Diretoria ou do Conselho Fiscal, proceder-se-á de con-
formidade com o art. 54 do Estatuto. 

CAPÍTULO VIII 

DOS D E L E G A D O S  E  R E P R E S E N T A N T E S 

Art. 60 - Cabe à diretoria, de acordo com o inciso X do artigo 37° deste Estatuto, a nomeação de Delega-
dos ou Representantes do Centro dos Capitães em portos nacionais e internacionais ou em cidades 
onde houver interesse da implantação de uma delegacia ou representação. 

§ 1°- Os cargos de Delegado ou Representantes serão sempre exercidos por um membro efetivo  do qua-
dro social e sem vencimentos. 

§ 2°- A designação para os cargos de Delegado ou Representante, em igualdade de condições, obedecerá 
preferencialmente a seguinte ordem: 

1. Sócio; 

2. Oficial de Náutica Associado; 

3. Prático Associado; 

4. Oficial da Marinha Mercante; e 

5. Outros. 

§ 3°- O Delegado ou Representante nomeado deverá residir efetivamente no local para o qual foi desig-
nado. 

(Continua na próxima edição.) 


