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MISSÃO E VALORES DO CCMM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MISSÃO     VALORES 

O Centro de Capitães da Marinha Mercante é dedicado 
a apoiar e fortalecer a Marinha Mercante do Brasil e a 
posição do Comandante, promovendo o intercâmbio 
de informações marítimas e compartilhando nossa ex-
periência. 

Estamos empenhados na promoção da segurança no 
mar, prevenção da poluição marítima, educação náuti-
ca, melhoria dos padrões de formação e no apoio à pu-
blicação de literatura profissional. 

O CCMM monitora, comenta e toma posições sobre a 
legislação e regulamentações locais, estaduais, fede-
rais e internacionais atinentes à função de comando.  

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

Prestar um serviço de utilidade pública, expressando 
as opiniões profissionais consideradas dos Comandan-
tes sobre questões marítimas; 

Incentivar e promover avanços na educação náutica, 
padrões de treinamento e publicação de literatura pro-
fissional para o comandante brasileiro; 

Promover ações de incremento sobre a importância da 
Marinha Mercante brasileira e do Comandante brasi-
leiros.  
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********************* 
RECESSO DO CCMM 

Conforme determinado na reunião da Diretoria do CCMM, realizada no  26/06/2020, devido a situação 
atual na cidade do Rio de Janeiro da pandemia do COVID 19, informamos que manteremos a interrup-
ção das atividades do Centro dos Capitães, a princípio até 15/07/2020. A secretaria continuará a funci-
onar na condição "home office" também durante este período. Qualquer alteração deste planejamento 
entraremos em contato.  

Favor permanecer "em capa" nas suas casas. 

Saudações marinheira! 

CLC Horacio Alberto Duarte 
Diretor Administrativo 

 

*********** 
AGENDA DE BORDO  

77.o Aniversário da Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha - DPHDM 

No dia 8 do corrente mês, a DPHDM sob a direção do Vice-Almirante (RM1) José Carlos Mathias,  
completou o seu septuagésimo sétimo aniversário. O Presidente e Diretores do CCMM apresentam su-
as congratulações ao Vice-Almirante Mathias, funcionários e colaboradores da DPHDM. 

Dia do Marítimo 

No dia 25 de junho p.p, foi celebrado o  10.o aniversário do Dia do Marítimo, criado pela IMO em ju-
nho de 2010. 

O Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Alexandre Cursino de Oliveira, através da Ordem do Dia 
N.o 2/2020 - anexa - parabeniza a comunidade aquaviária pelo papel essencial que vem desempenhan-
do durante a pandemia da COVID-19, de modo a manter o fluxo de mercadorias vitais e o fortaleci-
mento da Economia do Mar e o desenvolvimento do Brasil neste século. 

O Presidente e Diretores do CCMM, em nome da comunidade aquaviária, apresentam seus agradeci-
mentos pela homenagem recebida. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presidente  do CCMM e seus  diretores parabeni-
zam a todos, desejando saúde, paz , e prosperidade. 

“Dominus Tecum” 

João Pedro do Nascimento 02/06 

Antonio Mario Conor de  Oliveira 09/06 

Cassio Lopes Guimarães 11/06 

Claudio Antônio da Cruz Oliveira 13/06 

Ricardo Alfredo Pereira da Cruz 14/06 

Francisco Cezar Monteiro Gondar 17/06 

Lucival Gonçalves de Alcantara 19/06 

Hilton Santos Moreno 22/06 

Armando William Brunetto 26/06 

Raildo Viana do Nascimento Junior 29/06 

Carlos Albero Pereira da Silva 30/06 
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Comodoro Alvaro José de Almeida Junior - Presidente do CCMM 

CLC Plíno Calenzo - Vice-Presidente do CCMM 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define pandemia como a disseminação mundial de uma nova 
doença. Pandemia é exatamente o que nos assola nesse ano de 2020.  

De fato, o COVID-19 alastrou-se em vários países, levando muitos a fecharem suas fronteiras.  

Para o cidadão comum a pandemia trouxe a necessidade de reclusão, de acordo com as determinações e 
recomendações governamentais. Fomos conduzidos a um isolamento social que poucas vezes vimos na 
história moderna.  

Entretanto, pouco se fala a respeito de um grupo de pessoas que não pode permanecer recluso na seguran-
ça de casa. Trata-se da categoria dos homens e mulheres do mar.  

Os nossos tripulantes continuam na labuta diária a bordo de seus navios, em viagens de cabotagem, longo 
curso e apoio a lavra submarina. Estão diuturnamente embarcados, longe de seus entes queridos e sob ele-
vado risco de contaminação, pois trabalham em ambientes extremamente confinados.  

Os homens e mulheres do mar, há muito tempo, já provaram seu valor nas situações mais difíceis da hu-
manidade, seja em período de guerra, onde os navios mercantes são alvos valiosos para os inimigos, ou 
em épocas de pandemia, onde mais do que nunca a humanidade deve ser mantida abastecida e alimentada. 
Foi o que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, onde um número maior de brasileiros pereceu a 
bordo de navios mercantes do que na campanha da Itália. Ainda que correndo perigo maior do que os mi-
litares em combate, os tripulantes não abandonaram seus postos de trabalho e mantiveram o Brasil abaste-
cido e prospero em um dos momentos mais cruéis da história da humanidade.  

Há alguns anos o secretário-geral da Organização Marítima Mundial (IMO), Sr. Kitack Lim, declarou que 
se os navios parassem, metade do mundo morreria de fome e a outra metade de frio. Há que se reconhecer 
que, de fato, o mercado internacional é absolutamente dependente do comércio marítimo, já que não se 
pode falar em autossuficiência em nenhum país do globo. Entretanto, apesar da declaração enfática da 
IMO, órgão ligado a ONU, acerca da dependência que a população mundial tem dos navios, tanto os di-
versos setores da política nacional brasileira quanto - e sobremaneira – os meios de comunicação, não re-
conhecem a importância dos navios para o país.  

Cabe aqui uma ressalva à atuação da Marinha do Brasil e sua luta solitária a fim de reconhecer a impor-
tância da Marinha Mercante Nacional. Para os demais brasileiros, entretanto, o mar parece ser algo distan-
te e pouco importante, desconsiderando em absoluto o fato de que o transporte marítimo é o responsável 
por 95% de toda a pauta de importação e exportação do Brasil, mantendo, assim, regulada a balança co-
mercial brasileira. 

Outrossim, esquece-se que, até pouco tempo atrás, era proibido existir navios brasileiros de longo curso, o 
que só se modificou com a proclamação da república e que somente em 1931, durante o governo Getúlio 
Vargas, a legislação brasileira passou a determinar que navios mercantes nacionais fossem comandados 
por brasileiros natos, até então comandados, em sua maioria, por comandantes portugueses e ingleses. Fo-
ram mais de 109 anos entre a independência do país e o efetivo transporte de nossas riquezas por brasilei-
ros.  

Em que pese o aparente descomedimento da declaração do secretário-geral da IMO, deve-se admitir seu 
acerto. No mundo atual não existe país que seja totalmente autossuficiente em energia, alimentação e in-
dústria – o mundo está conectado de uma forma nunca antes vista e o navio é o que conecta todos os insu-
mos essenciais para a humanidade.  

Não obstante, o povo brasileiro permanece desconhecendo a vital necessidade dos navios e sua própria 
dependência desses. Nesse sentido destaca-se a reação do então prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, 
Eduardo Paes, que em 2013, ao se deparar com vários navios fundeados fora da barra (não fundeados 
dentro do ancoradouro interno do porto por receio de assaltos), declarou: os navios que se encontravam 

MARÍTIMOS NÃO PARAM NA PANDEMIA – ATIVIDADE IMPRESCINDÍVEL À POPU-

LAÇÃO E Á ECONOMIA DO PAÍS. 
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fundeados em frente às praias cariocas da Zona Sul estão poluindo a paisagem...., cometendo uma desca-
bida e desrespeitosa impropriedade pois, na realidade, navios mercantes não poluem, ao contrário, levam 
o desenvolvimento para os países que os recebem.  

Longe de receberem o reconhecimento dos meios de comunicação, da sociedade e o apoio de entidades 
governamentais, esses homens e mulheres do mar, que trabalham embarcados e, portanto, em quarentena 
constante, têm recebido ataques de alguns setores que fazem restrições aos seus embarques e desembar-
ques em um ato de discriminação à categoria.  

Dessa forma, considerando a desmensurada importância daqueles que continuam se expondo aos maiores 
riscos de vida para garantir a sobrevivência da humanidade, esses homens e mulheres merecem, no míni-
mo, a citação de seus esforços e enaltecimento de suas devoções à profissão. Registramos aqui nossa soli-
dariedade àqueles que, mesmo sem o devido reconhecimento da sociedade, nos mantém abastecidos e ali-
mentados.  

Bravos homens e mulheres que tripulam nossos navios, o mar é nosso compromisso e podem contar com 
o CCMM. 

 

 

__________________________ 

 

 

 

 Crédito de imagem: Pixabay 
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estatuto  

 
associação  profissional dos capitães-de-longo-curso e de cabotagem 

 da marinha mercante 
 

CAPÍTULO VI 

DAS ELEIÇÕES 

Art. 22- - O Presidente do CCMM, no dia 01 de agosto do último ano de mandato da Diretoria, convocará 
os Sócios a fim de apresentarem as chapas de candidatos à Diretoria. 

Parágrafo Único - o prazo para inscrição dos candidatos encerrar-se-á no dia 16 de setembro do 
ano da eleição. 

Art. 23- - A inscrição das chapas será feita por requerimento ao Presidente do CCMM, firmado pelo can-
didato â Presidência, devendo constar do requerimento à composição total da chapa, especificando os car-
gos. 

Parágrafo Único - As chapas serão compostas da seguinte maneira: 

1. Diretoria - Um Presidente, Um 1°. Vice Presidente, Um 2°. Vice Presidente, Seis Direto-
res e Seis Suplentes; 

2. Conselho Fiscal - Três Conselheiros efetivos e Três Conselheiros Suplentes; 

Art. 24- - Caso um ou mais componentes da chapa sejam inelegíveis, o Presidente devolverá os processos 
aos requerentes para sua substituição, podendo esta ser feita em adendo ao próprio requerimento, dentro 
do prazo de 72 horas (setenta e duas horas). 

Parágrafo único - após o encerramento dos prazos estipulados neste artigo não mais será possível 
modificações nas chapas e respectivos registros. 

Art. 25- - As eleições para renovação da Diretoria e do Conselhíi Fiscal-por escrutínio sscreto, serão rea-
lizadas no dia 31 de outubro antes do termine do.mandato .da Diretoria em exercício; 

Art. 26- - Quando houver apenas uma chapa inscrita, a eleição poderá ser feita por aclamação da Assem-
bleia Geral na mesma data estipulada no art. 28. 

Art. 27- - De qualquer irregularidade imputada às eleições, até dois dias úteis após o seu encerramento, 
caberá recurso à Assembleia Geral a ser realizada no prazo de 10 (dez) dias desde que obedecido o núme-
ro legal de assinaturas previsto no artigo. 

Art. 28- - A apuração da eleição será realizada na sede do Centro dos Capitães no dia 31 de outubro ás 
dezoito horas. 

Parágrafo único - A mesa apuradora será composta por dois representantes do Conselho 

 

CAPÍTULO VII 

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS 

Art. 29- - As assembleias Gerais são soberanas nas resoluções que não contrariem as leis vigentes e este 
Estatuto; 

§ 1°. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria absoluta de votos dos 
membros quites em primeira convocação e, em segunda convocação, por maioria dos membros 
quites presentes; 

§ 2°. As assembleias Gerais, inclusive para fins eleitorais, terão duas convocações para o mesmo 
dia, com intervalo de meia hora. 

§ 3°. As convocações para as Assembleias Gerais serão publicadas por edital, fixados na sede do 
Centro de Capitães durante dez dias, pelo menos, antes da data marcada, ou por anúncio em órgão 

NOSSO ESTATUTO (PARTE IV) 
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da imprensa da cidade do Rio de Janeiro, com antecedência de, pelo menos, três dias; 

§ 4°. Compete privativamente à Assembleia Geral: 

1. Eleger os administradores; 

2. Destituir os administradores; 

3. Aprovar as contas; 

4. Alterar o Estatuto. 

Art. 30- - As Assembleias Gerais são: 

I. ORDINÁRIAS: as que se realizarem para aprovação orçamentária, para prestação de 
contas e eleição para cargo efetivo; 

II. EXTRAORDINÁRIA: aquelas convocadas pelo Presidente, pela Diretoria, pelo con-
selho Fiscal, ou a requerimento dé "no míniõio 20% (vinte por cento) dos membros deven-
do estes justificar - pormenorizadamente os . motivos da convocação; 

III. SOLENES: as convocadas pelo Presidente para dar posse à nova diretoria ou festas 
comemorativas do Centro dos Capitães; 

§ 1-. As Assembleias Gerais Ordinárias para aprovação de contas de exercício findo e previsão 
orçamentária deverão ser realizadas na segunda quinzena de janeiro de cada ano. A eleitoral será 
realizada no prazo estabelecido pelo artigo 25- desse Estatuto; 

§ 2°. A ordem dos trabalhos será estabelecida em registro específico; 

Art. 31- - A prestação de contas da administração será obrigatoriamente acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal para apreciação da Assembleia Geral; 

Art. 32- - As Assembleias Gerais só poderão tratar dos assuntos para os quais foram convocadas. 

Art. 33- - O quorum das assembleias, inclusive da eleitoral, será de 2/3 (dois terços) dos membros em 

primeira convocação; não sendo alcançado esse número, será realizada a segunda convocação trinta mi-
nutos após com qualquer número de presentes. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 34- - A administração do Centro dos Capitães será constituída Pela Diretoria, Pelo Conselho 

Fiscal e Suplentes, eleitos em Assembleia Geral Ordinária para tal f im convocada. 

§ 1- - O termino dos mandatos será sempre em 30 (trinta) de novembro do ano de eleição. 

§ 2- - Os cargos eletivos da Diretoria, Conselho Fiscal, Conselho Consultivo do Centro dos Capi-
tães não poderão ser remunerados sob quaisquer pretextos inclusive bonificações ou vantagens. 

Art. 35- - A Diretoria será constituída de 15 (quinze) membros sendo 9 (nove) efetivos e 06 (seis) su-
plentes, eleitos em Assembleia Geral com mandatos de 03 (três) anos, e que serão os seguintes: 

I. - Presidente; 
II. - Primeiro Vice-Presidente; 
III. - Segundo Vice-Presidente; 
IV. - Diretor-Administrativo; 
V. - Diretor-Financeiro; 
VI. - Diretor de Comunicação Social; 
V i l. - Diretor Procurador; 
VIII. - Diretor-Jurídico; 
IX. - Diretor-de-Marketing; e  
X. - Seis Suplentes 

(Continua na próxima edição) 
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CTV, NOVO SISTEMA PARA OPERAÇÕES OFFLOADING 

 

 

 

 

 

 
Conforme veiculado na mídia eletrônica, está sendo testado na Bacia de Santos, pela empresa Total, um 
novo sistema para operações offloading – transferência de petróleo – com a utilização de uma embarcação 
construída especialmente para essa finalidade – o navio Sealoader 1. 
 

Como funciona esse sistema.  

 
Ainda em fase de testes, iniciados no corrente mês, no Campo de Lapa, pré-sal1 da Bacia de Santos,  o 
funcionamento do “CTV – Cargo Ttransfer Vessel” é muito simples: 
o petróleo é transferido da FPSO pelo CTV, para o tanker, que leva a carga até o seu destino final. 

 

Qual a vantagem desse novo sistema? 

 
Nas operações “offloading” tradicionais, são utilizados navios tipo DPST – Dynamic Positioning Shutlle 
Tanker, aliviador, nas quais o petróleo é transferido da FPSO, na locação do campo; após,é realizada uma 
operação de transbordo Ship-to-Ship, para transferência ao navio-tanque que fará o transporte até o desti-
no final. 
O CTV eliminará essa fase da operação, reduzindo substancialmente custos, além da redução do tempo de 
operação e do tempo de comercialização  da produção. 

 
 
Fonte: Click Petróleo e Gás, Paulo Nogueira, petróleo,óleo e gas 05/06/2020; Click Macaé Notícias 05/06/2020 

__________________________________________ 

 
1- [Geologia] Formação geológica localizada no fundo do mar sob uma extensa camada de sal que pode gerar petró-
leo. No Brasil, entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo, foram descobertas grandes reservas de óleo na 
camada pré-sal. (Dicio – Dicionário on line de português). 
 

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

 

 

 

 

CLC Afonso de Almeida Corrêa  
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br        

correa.afonso@gmail.com  (Prv) 
  (21) 99410 - 2627  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL OFFLOADING 

 

TECNOLOGIA 
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Pompeu Magnus x Fernando Pessoa 

 
                  

 CLC – Alberto Pereira de Aquino          
    apanavigator2@gmail.com 

 
 

ROMA 

A expansão de Roma começou nos dias da República (509 a.C/27 a.C), mas atingiu o seu zênite na época do Impe-
rador Trajano (98 d.C./117 d.C.). Nessa ocasião, a expansão territorial máxima do Império Romano atingiu 6,5 
milhões de km2 da superfície da Terra  

 

 

 

 

 

 

 
Devido a esta vasta extensão do Império, as instituições e cultura de Roma tiveram profunda e permanente influên-
cia no desenvolvimento de idiomas, religião, arquitetura, filosofia, leis e forma de governo, nos territórios que ela 
governou, principalmente na Europa e, por meio do expansionismo europeu, por todo o mundo moderno. 

O Império Romano do Ocidente entrou em colapso em 476 d.C. e o Império Romano do Oriente ou Império Bi-
zantino se extinguiu em 1453, quando Constantinopla (atual Istambul), foi conquistada pelos turcos otomanos. 

Durante o período imperial (27 a.C./476 d.C.), Roma era uma cidade grande, habitada por cerca de 1 milhão de 
pessoas. Além disso, Roma era um excelente mercado.  

A organização de um tráfego constante de grandes quantidades de produtos, que implicava em grandes distâncias, 
levou à construção de embarcações grandemente especializadas, com características náuticas especiais, a fim de 
assegurar um fornecimento regular de alimentos para Roma. 

OS NAVIOS MERCANTES ROMANOS 

A construção naval romana atingiu o seu apogeu durante o período imperial (27 a.C/476 d.C.). 

Graças às diversas representações e aos cascos soçobrados recuperados, tem-se revelada uma grande variedade de 
tipos de embarcações, empregadas tanto na navegação de cabotagem quanto na de longo curso, incluindo embarca-
ções pesqueiras, navios auxiliares e outras embarcações utilizadas em outros serviços. 

Os diversos tipos de navios mercantes, de acordo com a sua origem geográfica e formato de seu cas-
co, recebiam diversas denominações, como: corbita, gaulus, ponto, cladivata, etc.  

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Correntes marítimas no Mediterrâneo 

apanavigator2@gmail.com
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O PORTE DOS NAVIOS ROMANOS 

A fim de satisfazer as várias exigências do comércio, o porte bruto das embarcações era muito variável. 
Porém o menor porte bruto, aceito para um navio suprir Roma de gêneros alimentícios, era o de 70 toneladas mé-
tricas. Alguns navios excediam 100 toneladas métricas, como aqueles que transportavam 3.000 ânforas (150 tone-
ladas métricas), supondo-se que cada ânfora cheia pesasse 50 kg. Entretanto, durante o Império Romano (27 
a.C./476 d.C.), existiram navios com portes brutos superiores a estes. Um casco soçobrado no século I a.C., recu-
perado na França, media originalmente 40 m de comprimento e tinha capacidade para 400 toneladas.  

IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE MARÍTIMO 

Durante a existência do Império Romano, o transporte marítimo facilitou a movimentação de produtos a granel e 
de grande peso e/ou volume por longas distâncias, sem um proibitivo aumento nos custos. 

Não obstante as inconveniências do transporte marítimo, existentes na época, as viagens por mar ofereciam vanta-
gens em comparação com o transporte terrestre, que era mais vagaroso, desconfortável e perigoso. Para não menci-
onar a diferença da capacidade de carga de uma carroça, que podia carregar algumas centenas de quilos, e a de um 
navio, que podia transportar centenas de toneladas. 

Com respeito à navegação marítima, pode-se estimar que a distância, que se podia navegar com vento favorável, 
em um dia de viagem, somente durante a luz do dia, seria de 700 stadi (1 stadium = 157-185 m), com velocidade 
média de 4 a 5 nós. Em alguns casos, a velocidade podia alcançar 6 nós. 

Plínio, o velho (23 – 79 d.C) forneceu diversos exemplos: 2 dias para navegar de Óstia (Roma) para Cartago (atual 
Tunis, na Tunísia), 6 dias de Óstia para Alexandria (Egito), passando pelos estreitos de Messina e 7 dias para atra-
vessar todo o Mediterrâneo Ocidental, de Gades (atual Cádiz, na Espanha) para Óstia. 

Para vencer uma distância de 50 km ao longo da costa, um pequeno navio, com vento e correntes favoráveis, gas-
taria cerca de 8 a 10 horas. Uma caravana terrestre, formada por mulas, completamente carregadas, gastaria 2 dias 
para vencer igual distância.   

 

A NAVEGAÇÃO 

Nessa época, não existia nenhum instrumento 
náutico que pudesse indicar a direção do rumo, 
assim, os navegantes procuravam manter sempre 
à vista a linha da costa e as ilhas, procurando se 
posicionar com relação aos pontos conspícuos ao 
longo do caminho percorrido.  

À noite, quando não fundeavam procuravam fa-
zer a navegação, seguindo as estrelas que poderi-
am ser úteis, para cada destino escolhido. 

No Mediterrâneo, ao longo do ano, os ventos so-
pram de direções conhecidas, o que levou à cria-
ção da “rosa dos ventos”. Aquele dispositivo 
possibilitava, sem precisão, uma orientação, ten-
do sido muito usado até o aparecimento da agu-
lha magnética.    

No tempo de Homero, a rosa dos ventos era apre-
sentada com 4 ventos, que sopravam das seguin-
tes direções: boreas (norte), euros (leste), notos 
(sul) e Zephyrus (oeste). Ao longo dos séculos, 
os gregos expandiram a rosa dos ventos em 8, 16, 
24 e 32 direções. 

 

COMÉRCIO ROMANO – 180 a.C. 

ROSA DOS VENTOS ROMANA—12 VENTOS 
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ROMA – CENTRO DO COMÉRCIO DO MEDITERRÂNEO 

PORTOS ROMANOS: ÓSTIA, POZZUOLI E ANCONA 

Os principais portos mercantes na península Itálica, na época do Império Romano (27 a.C./476 d.C.) eram os de 
Óstia e Pozzuoli, no mar Tirreno, e o de Ancona, no mar Adriático. 

O porto de Óstia, no Mar Tirreno, foi construído na foz do rio Tibre, a 25 km da cidade de Roma, e era o mais im-
portante do Império. 

 

 

 

 

 

Os romanos adotaram a rosa dos ventos grega, 
mas deram nomes latinos às diversas direções de 
onde sopravam os ventos. 

 

 

 

O trigo era a principal fonte de alimentação da população de 
Roma. De acordo com os registros existentes, no século IV d.C., 
no tempo do Imperador Augusto, o Egito enviava para Roma 
cerca de 140.000 toneladas anuais de trigo. No tempo do Impe-
rador Nero, o trigo do Egito alimentava Roma por 4 meses, al-
cançando um montante de 420.000 t anuais. 

Além do trigo, o vinho era um produto largamente consumido, 
como também era o azeite. 

Outros produtos também eram transportados como barras de 
ferro, lingotes de cobre e de chumbo. Finalmente, havia também 
o transporte de toda sorte de produtos como tecidos raros, ani-
mais exóticos, mármores de várias tonalidades, oriundos da 
África e da Ásia Menor, granitos do Egito e especiarias e sedas 
do Extremo Oriente. 

A grande maioria desses produtos era transportada em ânforas 
que, graças à descoberta de vários exemplares, retirados de nau-
frágios e de escavações, em vários lugares da Europa, foi possí-
vel fazer a reconstituição de diversas rotas marítimas romanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O porto de Pozzuoli, no Mar Tirreno, foi construí-
do na baía de Nápoles e o de Ancona, no Mar 
Adriático, foi construído na parte central da penín-
sula Itálica, distando 280 km de Roma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onde sopravam os ventos.



 13 

 

Devido aos grandes riscos que a navegação mercante sofria no mar Mediterrâneo, durante os meses 
de inverno, devido às fragilidades das embarcações de então e dos constantes ataques de piratas, os 
tripulantes se recusavam a fazer o transporte marítimo dos alimentos, que salvariam Roma da fome.  

 

Cada ano, cerca de 1.200 grandes navios, cada um com 
capacidade de transporte de, pelo menos, 350 t de trigo 
chegavam a portos da península itálica. Se for conside-
rado que, durante os 4 meses de inverno, a navegação 
era suspensa, chega-se a uma média de 5 navios por 
dia. 

O trigo era transportado em ânforas e as mais usadas 
eram grandes vasos que, quando cheios de trigo, pesa-
vam cerca de 90 kg, cada uma. 

A esses navios também deve ser adicionado os navios 
que transportavam vinho, pescado, mármore, blocos de 
pedra, etc. 

 

Os navios com capacidade superior a 3.000 ânforas (150 toneladas métricas) não podiam seguir para locais si-
tuados a montante de Óstia e, por isso, tinham que fazer o transbordo de suas cargas para embarcações meno-
res. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PORTO DE ÓSTIA NA FOZ DO RIO TIBRE PORTO DE ÓSTIA NA FOZ DO RIO TIBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelo exposto até aqui se constata que o abastecimento 
de gêneros alimentícios de Roma era feito quase que 
inteiramente por mar e que era o trigo do Egito a sua 
principal fonte de alimento. 

Por volta do ano 70 a.C. o general Pompeu Magno foi enviado à ilha da Sicília com a 
missão de coordenar o transporte do trigo das províncias para a cidade de Roma, que 
passava uma grande fome, devido a uma rebelião de escravos  

 

 

 

 

 

 

 POMPEU MAGNUS 
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:Para resolver aquele impasse o general Pompeu Magno empregando duros meios obrigou os marinheiros romanos 
a realizarem o abastecimento de Roma, salvando-a da aflitiva situação. 

Foi nessa ocasião que, segundo o historiador Plutarco, o general Pompeu Magno teria proferido a célebre frase: 

“Navigare necesse est, vivere non est necesse” 

(Navegar é necessário, viver não é necessário) 

Devido a brilhante conclusão daquela espinhosa missão o general Pompeu foi recebido como herói em Roma e, 
como prêmio, foi eleito cônsul. Mas não teve um fim glorioso, pois foi assassinado no Egito, onde procurou se re-
fugiar apôs ter sido derrotado em uma revolta contra o imperador Cesar.    

O poeta português Fernando Pessoa entra nessa história porque, na introdução do seu poema “Navegar é preciso”, 
escreveu: 

“Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa, 

Navegar é preciso, viver não é preciso.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de ter usado “preciso” no lugar de “necessário” Fernando Pessoa tinha, como intenção, significar 
“imperioso”, “forçoso” e não “preciso”, para significar “precisão”. 

Atualmente, quase não se conhece a verdadeira autoria da famosa frase que, na maioria das vezes, é atribuída ao 
famoso poeta português Fernando Pessoa......   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERNANDO PESSOA 
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Artigo disponibilizado pelo CLC Horário Albertto Duarte - Diretor Administrativo do CCMM. 

Bombordo e Boreste – de onde vieram estas terminologias? 
Rodrigo Cintra 

 

 

 

 

 

Em pindorama é Boreste… em Portugal Estibordo… que 
vem de Styrboord originalmente nórdico antigo e depois 
gaélico. Bombordo vem de bæcbord, antigo inglês com a 
palavra também de influência nórdica, que foi adaptada pa-
ra outros idiomas latinos . 

Assim, com esse dizeres acima, explicou brilhantemente o 
CLC Sidney Esteves, Mestre do CIAGA, para nós, seus 
eternos alunos. 

Mesmo assim, o fato é que muitos se perguntam sobre co-
mo surgiram as terminologias Bombordo e Boreste na na-
vegação e entre diversas versões, apenas duas possuem al- 

gum lastro histórico e documental, sendo o resto pura lenda, já que são versões que carecem de evidên-
cias históricas. 

A versão mais conhecida por nós, brasileiros, é justamente a versão lusitana que, apesar de um tanto 
quanto romântica, tem lá sua lógica. 

Encontrar um caminho marítimo para as Índias na época da Grandes Navegações (séculos XV a XVII) 
era a atividade principal dos países da Península Ibérica, pois as especiarias, como canela, gengibre, 
cravo e açafrão, que eram a mercadoria de grande valor na época principalmente por permitirem a con-
servação de muitos alimentos perecíveis, sendo quase que uma moeda internacional, tinham como gran-
de centro de distribuição a cidade de Constantinopla, capital do Império Otomano, e considerada na 
época o “centro do mundo”, já que era um local com localização estratégica e de transição entre as civi-
lizações ocidental e oriental. 

Porém, por diversos acordos políticos, somente comerciantes de Veneza e Gênova, da Itália, tinham a 
autorização para distribuir estas mercadorias na Europa, o que encarecia demais os produtos e não ga-
rantia uma entrega segura nos demais países, pois tudo podia acontecer no caminho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTAS DAS GRANDES NAVEGAÇÕES 
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Assim, para não ficarem nas mãos dos Otomanos, 
que haviam conquistado Constantinopla em 1453, 
reduzindo drasticamente o volume comercializado 
com os mercadores de Veneza e Gênova, desde 
então, os países ibéricos, principalmente Portugal e 
Espanha, começaram a empreender grandes esfor-
ços na expansão ultramarina para que se fosse am-
pliado o mundo até então conhecido, sendo que um 
dos grandes objetivos era achar um caminho marí-
timo para as Índias. 

Portugal optou pela rota das Índias, como era cha-
mado o Oriente naquela época, pois viu uma opor-
tunidade única de conseguir dominar o comércio 
de especiarias na Europa. Já a Espanha optou pela 
rota do Ocidente, vindo parar no continente que 
seria então chamado de Índias Ocidentais e poste-
riormente América. 

Nesta navegação em busca de um caminho maríti-
mo para as Índias, os navios a serviço de Portugal 
aproavam para o sul e deveriam contornar a África 
para chegarem as Índias, feito conseguido por Vas-
co da Gama em 1498, e daí surge a versão român-
tica lusitana, contada como verdade absoluta por 
muitos aqui no Brasil. 

Nesta versão, o lado esquerdo do navio era o lado 
bom por dois motivos: primeiro porque era o lado 
com o qual se atracava já que a maioria esmagado-
ra dos lemes ficava do lado direto das embarcações 
(somente com o advento das caravelas é que isso 
mudou, pois a mesma sofreu influências das em-
barcações gregas que possuíam um leme centrali-
zado na popa), impossibilitando a atracação por 
este lado, e segundo porque era o lado seguro, o 
lado que ficava virado para onde estava o porto. 
Daí teria vindo a terminologia bombordo, o “bordo 
bom”, o “bordo seguro” e em Inglês, Portside, ou 
“o lado do porto”. Por analogia, o outro lado da 
embarcação, o lado direito, era o bordo onde só 
havia mar e estrelas e daí teria vindo o termo 
“estibordo” (em português lusitano), conhecido no 
Brasil como Boreste, e isso seria pelo fato de ser o 
“bordo das estrelas”, em Inglês, o Starboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasco da Gama chegando em terra na Índia, mais 
precisamente em Calicute. Pintura de Ernesto Ca-

sanova 

Controvérsias à parte, também há a versão Nórdica /Anglo-
Saxônica, que possui lastro histórico e evidências para ser a 
mais adequada. 

Nesta versão, tomam-se como referência as embarcações 
Vikings que navegavam no Mar do Norte e que possuíam o 
leme à direita, justamente pelo fato de a maioria das pessoas 
serem destras. Nesta época os barcos conhecidos como 
Knaars, barcos de 16 metros de comprimento por aproxima-
damente 4,5 metros de boca e com capacidade de carga de 
mais de 120 toneladas, eram o meio de transporte desses 
grandes conquistadores naquela área havendo, inclusive, 
evidências de que os mesmos chegaram à América muito 
antes de Cristóvão Colombo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knaar Viking: 16 metros de comprimento 
por 4,6 de boca e capacidade de carga de 

122 toneladas  
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A terminologia Estibordo (em inglês Starboard) é uma derivação da terminologia primitiva em Inglês, que 
era “steerboard” (steering = governar), ”o bordo onde ficava o leme” e que na língua escandinava original 
era Styrbord, terminologia esta utilizada até hoje nos países escandinavos. 

O Inglês Técnico de Navegação sofreu com o tempo alguma influência nórdica por causa dos contatos 
entre os povos (tanto amigáveis como não amigáveis), principalmente durante a baixa Idade Média, época 
na qual a Inglaterra ainda não era um país com navegadores excepcionais, como eram os nórdicos que os 
invadiam constantemente. Apesar de em Portugal até hoje se utilizar a terminologia Estibordo, a termino-
logia Boreste surgiu no Brasil, como o advento do uso do rádio marítimo, já que quando as transmissões 
estavam ruins, facilmente se confundia bombordo com estibordo. 

O lado oposto a boreste/starboard era “larbord” que derivava de “laden” que significava load, carregar; o 
bordo livre para carregar e atracar. Segundo o Dicionário Oxford o termo “bæcbord”, significa o lado ao 
qual o timoneiro (steerman) dava as costas (back), na época também chamado de “backboard”. Este ter-
mo foi utilizado em Inglês até o fim da Idade Média, depois sendo substituído por Larboard. 

O problema era que ambas as palavras eram parecidas, e geravam muita confusão a bordo sendo mal in-
terpretadas. No Século XVI surge o termo Portside, que foi oficializado formalmente pelo “Almirantado 
Britânico” após 1840, quando ambas Royal Navy e US Navy entraram em acordo quanto ao uso da mes-
ma expressão, abandonando, desta forma, o termo Larboard. 

Assim, o que temos hoje é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Inglês arcaico e o Norse, idioma arcaico que deu origem aos idiomas escandinavos, eram bem mais 
próximos do que hoje em dia, próximos o bastante para sofrerem assimilações e serem entendidos mutua-
mente. 

Esperamos que este texto seja útil para todos aqueles que, como nós, amam o mar e queiram saber mais 
sobre a história de nossa profissão e dos termos que utilizamos hoje. 
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AUDITORIAS INTERNAS DE ISM-CODE E ISPS-CODE 
REGRAS, PROCEDIMENTOS E OBJETIVOS. 

 

 

 

 

ISPS Code (Código internacional para proteção de embarcações e instalações portuárias) 

Devido o ataque terrorista de 11 de Setembro de 2001 às Torres gêmeas do “World Trade Center”, em 
Nova Iorque, começaram as preocupações com esses ataques contra os navios e as plataformas, criando 
uma lista de regras internacionais de proteção contra atos que podem colocar em risco essas unidades ma-
rítimas, chamado ISPS Code. 
O Código que foi dividido em duas partes: “A” (mandatória) e “B” (recomendada). Nesse código, temos 
diversas precauções contra pirataria, assaltos armados, terrorismo, contrabando, roubos de carga e danos 
colaterais. 
Existem três requisitos para obedecer a esse código: 

· Ter o número IMO fixado avante da superestrutura externa e na praça de máquinas do navio. 
· Ter sistema AIS. 
· Possuir dois botões de disparo em locais diferentes do SSAS (Ship Security Alarm System). 

 

 

 

 

 

CLC Ricardo Monteiro 
 ricardo.monteirobr@hotmail.com 

ISM Code (Código Internacional de Gerencia-
mento de Segurança)  

Entrou em vigor em 1998 para algumas classes de 
navios-tanques, passageiros, graneleiros e cargueiros, 
cuja arqueação bruta não fosse inferior a 
500TAB .Tem como propósito estabelecer um padrão 
internacional para a operação e gerenciamento segu-
ros de navios e para a prevenção da poluição, ou seja, 
foi criado para garantir a segurança no mar, prevenin-
do acidentes com a tripulação, evitando qualquer pro-
cedimento que possa ser prejudicial ao meio ambien-
te. 

Com isso, as empresas de navegação foram criando 
seus próprios sistemas de controles das exigências 
que são cobradas nesse código. Na Petrobrás Trans-
porte S.A. (TRANSPETRO), temos o SGF (Sistema 
de Gerenciamento da Fronape) onde são definidos 
como os procedimentos devem ser realizados para 
que não ocorra nenhuma situação de risco à tripula-
ção. Em casos de falhas, tem o preparo de respostas 
em situações de emergências padronizadas em toda a 
nossa frota. Determina como tudo deve ser seguido e, 
posteriormente, lançado no NS5 que é um programa 
interno onde se registram os feitos a bordo referentes 
ao código, para que os responsáveis em terra estejam 
cientes, garantido a plena interação TERRA/
BORDO. 

A Companhia deve estar sempre preparada para aten-
der, o mais rápido possível, um pedido de socorro, 
uma comunicação de emergência que o navio estiver 
passando naquele momento. 

 

Exercício de liberação dos gatos da Baleeira do 
NT “Abdias Nascimento”. 

ricardo.monteirobr@hotmail.com
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As auditorias normalmente são realizadas pela empresa/firmas contratadas anualmente ou pela Classifi-
cadora fornecendo o certificado de aprovação com validade de cinco anos. 

O Auditor se reúne com o Comandante, verificam os certificados de proteção e segurança, inventário da 
carga, substancia perigosa, controle de tintas, registro de calibração e manutenção de equipamentos de 
proteção, solicita averiguação nos certificados da pessoa nomeada como SSO (IOPN), declaração de 
proteção, exercícios e treinamentos, alertas, avisos, mensagens recebidas sobre ISPS e teste do SSAS. 

Logo após essa verificação, reúne a tripulação no auditório para que seja feita a análise do conhecimen-
to do pessoal com as normas referentes aos códigos em destaque, são perguntados sobre as situações de 
emergência, os níveis de proteção navio-porto ou navio-navio. Checam se realmente estão sendo feitos 
os exercícios mensais, na qual é relatado no NS5, já citado anteriormente. Verificam se todos estão ci-
entes da palavra chave do navio, que em casos de invasão é falada no Sistema de Difusão Sonora e, au-
tomaticamente, todos os tripulantes já se encaminham para o ponto de encontro informado anteriormen-
te. De lá são realizadas as precauções necessárias para tal situação. 

Em seguida, os auditores caminham pelo convés checando os equipamentos referentes a cada código 

 

Logo, foi criado um Livro de Proteção de cada navio que atende esses três requisitos. Compete ao co-
mandante e ao SSO (Ship Security Officer), tripulante designado pelo Comandante, e pelo Oficial de 
Proteção da Companhia (CSO), executá-lo e ter acessos as informações de caráter sigiloso devido o ris-
co de vazamento de tais informações. 

Com esse código já em vigor, foram implementadas diversas medidas de controle para proteção, na 
qual existem algumas áreas com entrada restrita nas embarcações, conforme determina o Manual de 
Proteção do Navio (SSP), onde somente pessoas autorizadas podem adentrar. 

No Plano de Proteção também são citados os níveis de proteções em que o navio-porto ou navio-navio 
estão empregados em uma operação: 

· Nível 1: deverá ser feita a revista em um tripulante aleatório em cada dez que entram no navio. 

· Nível 2: deverá ser feita a revista detalhada para todos os visitantes e aleatória para os tripulantes. 

· Nível 3: entrada e saída são proibidas. 
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· Equipamentos vistoriados no ISPS:  

· lacres, fechaduras com senha, apitos, holofotes de busca, luzes do convés, VHF portátil, 
sinais pirotécnicos, mangueiras de incêndios, tabela mestra, verificação dos níveis de 
proteção, entre outros. 

· Equipamentos vistoriados no ISM:  

· verificam os crachás, serviço de portaló com apito e lanterna, se os BOOKS ETA estão 
nos seus respectivos lugares, um na popa e outro na proa (dentro do paiol do mestre - 
livro de reboque de emergência), inspeções nas baleeiras, mangueiras de incêndios, entre 
outros.  
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O abastecimento pode ser realizado através de terminais, barcaças ou mesmo através de outros navios por meio de 
conexões e mangotes.  

O início e o fim da operação devem ser sempre com vazão reduzida, evitando assim riscos de vazamentos e trans-
bordos acidentais. O alinhamento das válvulas deve ser sempre checado e todas as conexões revisadas antes e du-
rante o bombeamento. As tomadas de abastecimento devem ser guarnecidas durante toda a operação. O volume 
dos tanques envolvidos deve ser constantemente monitorado. A bordo, um tanque extra, deve se receber o óleo em 
caso de transbordo acidental.  

Todos os envolvidos devem ter comunicação aberta durante todo o período, mantendo as informações sempre atu-
alizadas e de prontidão para emergências. 

Os sistemas de combate a incêndio devem estar de prontidão ao uso e direcionados às tomadas de abastecimento. 
Um kit de contenção também deve ser disponibilizado próximo às tomadas.  

Todas as operações geram um risco, cabe a nós nos conscientizarmos dos perigos e tomar as precauções com a fi-
nalidade de reduzir os acidentes e os impactos a propriedade, meio ambiente e tripulação.  

 

 

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

 

 

Regimes de controle do Estado do porto cooperam com a OMI em mudanças de 
tripulação e renovação de certificados 

Os regimes de controle do Estado do porto (PSC) expressaram sua disposição de fazer parte da solução 
para a questão urgente de mudanças de tripulação e repatriamento de marítimos. Este é um resultado im-
portante da segunda reunião virtual de todos os regimes do PSC (17 de junho), organizada pela IMO em 
cooperação com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para tratar de questões relacionadas a 
pesquisas e renovações de certificados durante a pandemia. 

Embora as mudanças de tripulação e o repatriamento não estejam diretamente sob o domínio das autorida-
des de controle do Estado do porto, eles ainda podem desempenhar um papel importante, pois são respon-
sáveis pela realização de inspeções a bordo dos navios para monitorar e fazer cumprir a regulamentação 
internacional. Por exemplo, questões de segurança resultantes da fadiga da tripulação podem ser examina-
das pelo controle do Estado do porto, especialmente quando as prorrogações dos contratos dos marítimos 
violam o máximo estipulado na Convenção do Trabalho Marítimo da OIT (MLC). Os regimes do PSC 
também podem ajudar a equipe de ação marítima da IMO a resolver casos individuais, fornecendo infor-
mações valiosas sobre situações específicas 

Ao abrir a reunião, o Secretário-Geral da OMI, Kitack Lim, elogiou a colaboração e cooperação demons-
tradas pelos regimes do PSC, desde o início da crise. 

Os regimes do PSC compartilharam seu apreço pela liberação pela OMI de orientações sobre pesquisas e 
renovações de certificados durante a pandemia do COVID-19, desenvolvida em cooperação com a Asso-
ciação Internacional de Sociedades de Classificação (IACS) (CL. No.4204 / Add.19 , ) Eles também rece-
beram com satisfação a divulgação pela IMO do Guia de Mudança de Tripulação de Cingapura 
(CL. No.4204 / Add.22  ). 
A segunda reunião em vídeo para os regimes de Controle do Estado do Porto (PSC) durante a pandemia 
do COVID-19 contou com a participação da OIT e da IACS, além de representantes dos 10 regimes de 
PSC.  

Fonte: IMO Media Center - O que há de novo, 18/02/2020 

 

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

NOTÍCIAS 
(CLC Afonso de Almeida Corrêa) 

19, desenvolvida em cooperação com a Asso-
No.4204 / Add.19 ,

No.4204 / Add.22  
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Alteração na periodicidade de veiculação do nosso Boletim Informativo “O Sextante” 

Informamos aos nossos sócios, associados, colaboradores, articulistas, e leitores, que a partir do próximo tri-
mestre  - Julho / Setembro- o nosso Boletim informativo “O Sextante”, por decisão da Diretoria, terá sua publi-
cação suspensa no último mês de cada trimestre, já que nesses meses é publicada a nossa “Revista Eletrônica”. 
Assim, no decorrer do restante deste ano de 2020, “O Sextante” deixará de ser publicado mensalmente e suas 
próximas edições serão veiculadas nos meses de julho, agosto, outubro e novembro, sendo interrompida nos 
meses de setembro e dezembro, ocasiões em que a nossa”Revista Eletrônica” será publicada. 

CLC Afonso de Almeida Corrêa 
Diretor de Comunicação Social 

 
 
 
 
Reservamos espaços para os nossos sócios e associados publicarem artigos técnicos, notícias e informações de 
interesse da nossa comunidade, que poderão ser enviadas para os endereços constantes da coluna “Fale Conos-
co”. 

 
 
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/ 
 

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

 
 
 
 

 

 
 

É costume de um tolo, quando erra, queixar-se do outro. É costume do sábio queixar-se de si mesmo. 
(Sócrates) 

NOTAS INFORMATIVAS 

Disponibilização de espaço para artigos e informações 

Convite para novos sócios e associados 

FALE CONOSCO 

SEDE- RIO DE JANEIRO:  

Avenida Rio Branco, 45, sa-
las 1907/1908, Centro. Rio 
de Janeiro-RJ. CEP: 20090-
003. 

(21) 2518-1638
(21) 2253-4623  

(21) 98488-5316 

contato@centrodoscapitaes.org.br 

diretor_comunicacaosocial@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. 

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 

DELEGACIA-BELÉM  

http://centrodoscapitaes.org.br/
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Anexo: Ordem dia N.o 2/2020 - DPC 

 

 

 
MARINHA DO BRASIL 

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS 

                 011/910                                                                                         

                                                                                                                 Rio de Janeiro, RJ, 25 de junho de 2020. 
 

ORDEM DO DIA Nº 2/2020 
 

                 Assunto: Dia do Marítimo 

 

O Dia do Marítimo foi comemorado pela primeira vez em 25 de junho de 2011, após sua 
criação por uma resolução adotada pela Conferência das Partes da Convenção Internacional sobre 
Padrões de Instrução, Certificação e Serviço de Quarto para Marítimos (STCW), realizada em Manila, 
Filipinas, em junho de 2010, que adotou grandes revisões à Convenção e ao Código STCW. 

Desde os tempos imperiais, com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, surgiu 
no País a noção de controle marítimo. Anos após, com a expedição do primeiro Regulamento das 
Capitanias dos Portos (Decreto nº 447, de 19 de maio de 1846) e do primeiro Código Comercial (Decreto 
nº 556, de 25 de junho de 1850), víamos as primeiras contribuições para a formação da frota mercante 
nacional e da classe dos nossos marítimos. 

Neste dia especial, que celebramos o 10o aniversário do Dia do Marítimo, reconhecemos a 
inestimável contribuição que os marítimos dão ao comércio internacional e à economia mundial, muitas 
vezes com grandes custos pessoais para os próprios e seus familiares. 

Esse ano, a campanha da Organização Marítima Internacional (IMO) nos convida a 
reconhecer os aquaviários (marítimos, práticos, fluviários e pescadores), assim como nós os da 
atividade portuária, como trabalhadores-chave (key workers), executando um papel essencial durante a 
pandemia da COVID-19, mantendo o fluxo de mercadorias vitais como alimentos, medicamentos e 
suprimentos médicos. Sendo esses trabalhadores de contribuição marcante para o fortalecimento da 
Economia do Mar e o desenvolvimento do Brasil no século XXI. 

Nesse sentido, o CIAGA, o CIABA, as Capitanias, Delegacias e Agências se sentem muito 
honrados em contribuirem para a formação desses nossos importantes profissionais. 

Aos Marítimos, escritores dessa história, recebam o nosso reconhecimento, o 
agradecimento e a sincera admiração. 

Parabéns a todos os Marítimos! Viva à Marinha Mercante! 

 

 

ALEXANDRE CURSINO DE OLIVEIRA 

Vice-Almirante 

Diretor 

 
 

Distribuição: 

Listas: 003, 0031, 0032, 80, CIABA, CIAGA, DGN e Arquivo. 

ASSINADO DIGITALMENTE 




