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1 – O almoço de confraternização mensal do CCMM será na próxima             

quarta-feira (18/05) no Hotel São Francisco. Passe lá. 

 

 

 

 

 

 

RIO, 15/05/2016 

No. 139 

 

C C M M - C a m p a n h a  d a  S e d e  P r ó p r i a  

O Centro dos Capitães está disponibilizando uma conta bancária com o 

objetivo exclusivo de captar recursos de doações de pessoas físicas e jurídicas 

para a aquisição de sua Sede Própria, conforme estabelecido no Termo de 

Constituição de Fundo Financeiro assinado em 24/03/2014. Sua contribuição é 

bem-vinda. 

Seguem os dados:  

Banco Bradesco - Conta Poupança  

Agência: 2579 

No. da Conta: 1002270-3 

 

 

 

http://www.cienciasnauticas.org.br/
http://www.centrodoscapitaes.org.br/
http://www.nautinst.org/
http://www.rumar.org.br/
http://www.jornalpelicano.com.br/
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O p i n i ã o  

Greve dos Marítimos da Transpetro          
Comte. Luiz Augusto C. Ventura – CLC 

luizaugustocardosoventura@yahoo.com.br 

 

or ocasião da distribuição desta Revista Eletrônica já deve ter sido deflagrada 
a greve dos marítimos da Transpetro programada para o dia 14/05. Eles já 
estavam em estado de greve desde o dia 04 por decisão da Assembleia 

conjunta dos sindicatos marítimos realizada nesse mesmo dia na Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes Aquaviários – FNTTAA.  

Greve na Marinha Mercante é uma coisa complicadíssima, e rara - acrescente-se. Não 
é como uma greve dos Bancários, por exemplo, com paradas anuais já rotineiras em suas 
datas base, quando cada trabalhador, ou pelo menos a maioria deles, interrompe suas 
atividades e vai para casa, para junto da sua família, ou se une aos companheiros para 
promover manifestações e piquetes.  

Na Marinha Mercante não é assim. Os trabalhadores estão embarcados, espalhados 
por diferentes portos nacionais e internacionais ou operando em terminais oceânicos. O 
navio é seu segundo lar. Lá eles têm seus pertences, suas fotos, seus livros, suas músicas 
preferidas, seus objetos afetivos. Como pode ele jogar pro alto, de uma hora pra outra, seu 
miniuniverso?  Como desembarcar numa cidade que não é a sua e ficar ao Deus dará? Contar 
com Sindicato nessas circunstâncias, nem pensar. Minha geração já experimentou isso no 
início da década dos anos 60s, século passado. Posso garantir que foi uma experiência 
traumatizante. Eu, um jovem segundo piloto de primeiro embarque e primeira greve, 
vivenciei o drama dos meus companheiros mais antigos. Essa greve não deu em nada, só 
prejuízos e humilhação aos participantes. 

Este é um aspecto. O que dizer do companheirismo, das amizades, do tratamento 
respeitoso com seus superiores a bordo ao se declarar grevista na chegada a um porto, 
contrariando o pensamento de colegas ou superiores hierárquicos que não concordam com 
a paralização? Vale lembrar que, embora pequenas, as tripulações quase nunca são unânimes 
em suas decisões. Muitas das vezes tripulantes radicais - sempre os há - influenciam seus 
companheiros no horário de trabalho, nos salões de refeição, em reuniões, nas recreações, 
enfim, na convivência diária, levando aqueles mais desavisados ou fracos de espírito a se 
envolverem em atitudes das quais vão se arrepender mais tarde ou que vão marcar para 
sempre a sua vida. 

Outro aspecto é a informação. O marítimo não participa das atividades do seu 
sindicato e muito menos de assembleias, não há como arregimentá-los no trabalho. Ele não 
comparece porque não pode comparecer. Dificilmente, depois de um exaustivo período 
embarcado, ele vai se abalar a uma reunião sindical para ouvir quase sempre inflamados, 
demagógicos e histéricos discursos dos seus dirigentes, craques em se aproveitar desse 
expediente, onde as pseudo indignações seguidas da elevação do tom de voz e furtivas 
lágrimas e engasgos são profissionalmente encenados. É claro que ele prefere ficar ao lado 
dos seus. É por isso que as diretorias de sindicatos marítimos se perenizam nos cargos de 

P 
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direção. Quando muito, e isto é bem recente, o marítimo é informado por e-mail e redes 
sociais dos acontecimentos e planejamento de movimentos grevistas, e é consultado se 
concorda ou não com tal e qual procedimento.  

Esta greve dos marítimos da Transpetro, agora iniciada, tem peculiaridades bastante 
distintas.  

Notícia da Folha de São Paulo, de 26/04/2016, poucos dias antes da decretação do 
estado de greve, nos informa que os trabalhadores marítimos já chegaram a um acordo 
quanto ao reajuste salarial e que a greve será política. A Folha acrescenta que a informação é 
da Assessoria de Imprensa do Sindmar.  Acrescenta ainda a Folha que o Sindmar estabeleceu 
regras para os procedimentos da greve chamada de progressiva com adoção de 
procedimentos a cada três dias - o Sindmar confirmou isso em sua última assembleia 
denominando esse procedimento de Operação Torniquete.  

Mas, o que significa greve progressiva? Segundo a Folha, entre os procedimentos 
estão a restrição das vazões de carga e descarga, a redução da velocidade dos navios e a 
suspensão de operações em período noturno.  

Podemos observar então que duas informações muito interessantes se destacam 
nessa notícia: a primeira delas que a greve é política e a segunda as diretrizes da tal greve 
progressiva ou Operação Torniquete. 

Sobre greve política não se entende a notícia da Folha pois, poucos dias depois, o 
presidente do Sindmar afirmou categoricamente na assembleia do dia 4, que a greve não era 
política e apenas reivindicatória, esclarecendo inclusive que havia evitado o dia 10 como 
início da Operação Torniquete, pois nesse dia estavam programadas manifestações políticas 
em todo o Brasil contra o impeachment da Presidente Dilma, que não passaram de pequenas 
escaramuças em alguns estados, e ele queria evitar que interpretassem o movimento como 
político.  

O outro destaque é a modalidade da greve. Vai ser adotado o modelo de greve 
progressiva denominada “Operação Torniquete”, uma espécie de Operação Tartaruga.  

Afirmamos que este é um tipo de movimento muito difícil de ser empregado a bordo 
com o navio no porto ou em terminais oceânicos. Quem vai ordenar a redução da vazão na 
carga e na descarga? Quem vai ordenar a redução da velocidade do navio? Quem vai ordenar 
a paralização de operação noturna? O imediato? O chefe de máquinas? O oficial de serviço?  

Lembramos que o comandante não faz greve nem participa desse tipo de movimento. 
Ele é o representante do armador. Nem tripulante é. Como então utilizar essa estratégia?  

Um observador mais bem informado poderá elucubrar que a greve, sim, é política. 
Ninguém desconhece que o Sindmar, seu presidente e diretoria, são defensores e apologistas 
dos governos Lula / Dilma, ele na iminência de ser preso e ela defenestrada da presidência. 
Nada demais, vivemos numa democracia, quase todos os sindicatos também o são. O 
problema é que movimentos agora deflagrados podem ser vistos como retaliação aos 
recentes acontecimentos políticos. Uma classe que nunca faz greve vai fazê-la no início de 
um novo governo. As promessas do PT de desestabilizar o país, após o impedimento da 
Presidente, são ouvidas todos os dias. Daí deduzir que a greve é para atingir esse objetivo, é 
um passo. 

Prefiro não acreditar nisso. Acho que as reivindicações são justas e que, mais cedo 
ou mais tarde, elas serão implantadas. 

Só acho inoportuno o momento para a deflagração da greve com a situação do país 
totalmente conturbada. Qualquer dirigente de estatal se sente inseguro e, por conseguinte, 
incapaz de tomar decisões.  Um momento de reflexão é sempre bom. Para ambas as partes. 
Sem radicalismos. 
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S e g u r a n ç a  d a  N a v e g a ç ã o  

 

CNAN Reforça Segurança na Navegação de 
Longo Curso 

 
De um único 

local, é possível garantir a 
rápida identificação de 
situações de risco e não 
conformidades a fim de 
auxiliar as equipes de 
bordo para uma 
navegação cada vez mais 
segura. Em tempo real, é 
garantido o 
acompanhamento da 
posição exata dos navios 
operados pela companhia 
para o transporte, pelos 
mares do Brasil e do 

mundo, de parte do combustível que movimenta o País. Isso tudo acontece no Centro 
Nacional de Acompanhamento de Navios (CNAN), localizado na Sede da Transpetro, no 
Rio de Janeiro.  

Inaugurado em março de 2014, o CNAN se tornou uma ferramenta eficaz de 
comando e controle que proporciona, aos gestores da Diretoria de Transporte Marítimo 
(DTM), o monitoramento das embarcações e o alinhamento permanente entre as equipes de 
terra e mar. 

Com a retomada das viagens marítimas por rotas internacionais de longo curso, o 
Centro ganha destaque no acompanhamento das embarcações que operam distante das águas 
jurisdicionais brasileiras. Em 2015, os navios João Cândido e Dragão do Mar seguiram com 
destino aos portos da China passando pelo Golfo Pérsico. Recentemente, o navio Henrique 
Dias deixou o Terminal de Angra dos Reis (Tebig/RJ) e seguiu para o Porto de Marselha, na 
França, retomando as operações da frota no continente europeu. Atualmente, também estão 
em mares internacionais os navios Zumbi dos Palmares e Navion Gothenburg. 

“A atividade centralizada do CNAN oferece inúmeros benefícios, pois permite a 
supervisão de todo o processo em um mesmo local. Com isso, pode-se identificar mais 
rapidamente eventuais problemas operacionais e criam-se condições para agilizar o fluxo da 
comunicação em caso de possíveis emergências. Com a retomada das viagens dos nossos 
navios ao longo curso, a atuação do CNAN é de fundamental importância, pois além de 
garantir ainda mais a segurança das nossas tripulações, oferece também total transparência 
às operações da nossa frota”, declarou o gerente executivo de Operação de Navios, Jones 
Soares. 

    

http://portal.transpetro.com.br/intr/pubt/anexo27322v1.jpg
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O comandante Fábio Torres, do navio Dragão do Mar, destaca os benefícios que o 
CNAN tem proporcionado às operações dos navios. “A integração desta base de dados com 
o ambiente corporativo oferece aos gestores de mar e terra informações privilegiadas e 
confiáveis para a tomada de decisões. O CNAN foi criado com a visão de futuro para o 
aprimoramento permanente das nossas operações, em qualquer lugar do mundo, garantindo 
sempre a qualidade, precisão, agilidade e, principalmente, a nossa segurança.” 

Funcionalidades e benefícios - A tecnologia avançada é um grande diferencial, mas a 
dedicação da equipe que trabalha dividida em quatro turnos, 24 horas por dia, é de suma 
importância para o sucesso das atividades do CNAN. “Esses eficientes operadores são os 
responsáveis pelo monitoramento contínuo e ininterrupto dos nossos navios. O trabalho 
realizado por essa equipe é fundamental para a crescente credibilidade do Centro Nacional 
de Acompanhamento de Navios”, declara o coordenador do CNAN, Marcio Ferreira de 
Mello. 

O Sistema de Acompanhamento da Frota em Tempo Real (Safe) é o responsável pelo 
monitoramento remoto dos navios. A ferramenta emprega os sinais eletrônicos emitidos 
pelos equipamentos de Identificação Automática de cada embarcação, que, por sua vez, 
transmitem dados para um servidor de internet localizado em terra, por meio dos sistemas 
de telefonia instalados a bordo. Além de captar as informações dos navios da frota, o CNAN 
também tem acesso às outras embarcações que estiverem nas proximidades. 

Mais segurança e economia - O Centro também auxilia a companhia ao informar se 
as embarcações estão próximas a áreas que apresentam riscos à navegação. Alarmes de 
sinalização são emitidos para os operadores da sala em casos de redução significativa na 
velocidade dos navios. 

Ao longo desses dois anos de existência, o CNAN também se tornou referência para 
o público externo, quando o assunto é tecnologia de ponta. Diversas comitivas têm realizado 
visitas institucionais ao local, dentre elas, os Clubes de P&I, considerados um dos maiores 
clubes armadores do mundo, que constatam o investimento da Transpetro na preservação 
da vida e do meio ambiente. A consequência imediata é a redução no valor cobrado pelos 
seguros das embarcações. 

Fonte: Transpetro 

 

 

 

 

Assine nosso Rol de Equipagem 

Torne-se sócio do Centro dos Capitães e embarque conosco. 

Você será mais um a manter nossa estabilidade e nossa condição de navegabilidade. Será mais um que, sem ganhar 
nada por isso, e sem a cultura do “o que eu vou ganhar com isso”, terá na consciência o indelével prazer de estar 
contribuindo para manter flutuando nosso navio carregado de orgulho e vontade de ajudar sem interesse. 

Você poderá fazer isso comparecendo à nossa sede à Av. Rio Branco 45 sala 1907/1908 – Centro – Rio/RJ. Teremos 
muito prazer em recebê-lo. 
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N a u f r á g i o  

 

 

Encontrada caixa-preta do “El Faro” 
A caixa-preta do 

navio de carga americano "El 

Faro", que naufragou em 

outubro passado em meio a 

um furacão nas Bahamas, foi 

localizada na manhã do dia 

26/04, informou o NTSB, a 

agência americana de 

segurança dos Transportes. 

O gravador de dados 

(VDR) foi localizado a cerca 

de 4.500 metros de 

profundidade e 65 km a 

nordeste das ilhas Acklins e 

Crooked, nas Bahamas. 

"O próximo passo da investigação é determinar como se pode recuperar o 

conteúdo do VDR", acrescentou a agência em um comunicado. 

Com 41 anos de idade e 225 metros de comprimento, o "El Faro" transportava 33 

pessoas, americanos em sua maioria, além de cinco poloneses. Todos desapareceram. 

Em novembro, o NTBS havia encontrado alguns restos da embarcação a mais de 

4.500 metros de profundidade e, em fevereiro, o escritório anunciou o envio de novas 

equipes para tentar localizar a caixa-preta. 

"Encontrar um objeto do tamanho de uma bola de basquete quase a 5 quilômetros 

da superfície do oceano é um êxito notável", declarou o diretor do NTSB, Christopher A. 

Hart, citado no comunicado. 

O navio transportava centenas de contêineres e automóveis de Jacksonville, na 

Flórida, para San Juan, em Porto Rico, quando enviou sua última mensagem, em 1º de 

outubro, até ser atingido pelo furacão “Joaquín”. O fenômeno atingiu categoria 4 em uma 

escala que vai até 5, com ventos de mais de 225 km/h, e causando ondas de 15 metros. 

Fonte: AFP 
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J u l g a m e n t o  

 

ICS Critica Suprema Corte Espanhola 

Em uma reunião do Oil Pollution Compensation Fund  –  IOPCF (Fundo Internacional de 

Compensação por Danos Causados pela Poluição por Óleo), a International Chamber of 

Shipping –  ICS (Câmara Internacional de Transporte Marítimo) criticou fortemente a 

decisão do Supremo Tribunal Espanhol no caso do “Prestige ”.  

Esse julgamento (em janeiro de 2016, mas só agora discutido pelo IOPCF) contrariou 

o de uma corte espanhola de instância inferior em La Coruña em 2013, considerando o 

comandante criminalmente responsável por danos ao meio ambiente e sentenciando-o a dois 

anos de prisão – embora susceptível de suspensão.  

Considerou ainda a má conduta privada do armador ao direito de limitar a 

responsabilidade por danos causados pela poluição conforme a CLC 1992 (Convenção 

Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição por Óleo). 

O tribunal de primeira instância, após ouvir os depoimentos – incluindo os do 

comandante – já o havia absolvido de todas as acusações de dano criminal.  Também 

absolveu o funcionário espanhol envolvido na decisão de não permitir que o navio 

conseguisse um local de refúgio. O tribunal de primeira instância não considerou conceder 

qualquer compensação aos requerentes que incluía o Governo Espanhol.  

Mas o julgamento do Supremo Tribunal foi feito em apenas um dia, sem ouvir 

nenhum novo depoimento e sem a presença do comandante. Ao mesmo tempo, o Supremo 

Tribunal confirmou a absolvição do funcionário espanhol. 

Em uma declaração formal aos governos, que supervisionam o regime de 

compensação pela poluição por óleo  via IOPCF, a ICS enfatizou que sua preocupação 

imediata era as implicações da decisão do Supremo Tribunal para a criminalização 

injustificada de marítimos. Mas a ICS também observou que esta decisão pode agora ser 

implantada para quebrar o direito dos armadorees de limitar sua responsabilidade financeira 

no âmbito do CLC. 

“A decisão do Supremo Tribunal foi extremamente surpreendente na medida em que 

anulou a absolvição do comandante em um tribunal de menor instância, sem sua presença, e 

sem ouvir qualquer novo depoimento de esclarecimento sobre as condições do navio.  Isto 

levanta questões fundamentais quanto à imparcialidade do julgamento”, disse a ICS em um 

comunicado. 

A ICS também afirmou na reunião da IOPCF: “Esta decisão parece ser altamente 

incomum e foi alcançada através de uma aplicação distorcida do direito para os fatos que 

foram considerados corretos em primeira instância. A decisão também parece 

completamente desequilibrada, aplicando normas diferentes ao avaliar o grau de culpa do 

comandante e as dos funcionários do governo em terra, cujas decisões foram  exoneradas 

pelo Supremo Tribunal. 
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É de grande preocupação para a ICS que esta decisão possa ser usada para apoiar 

uma reivindicação para quebrar o direito do armador de limitar a responsabilidade e que os 

montantes então reclamados ultrapassem em muito esses limites. Esses limites de 

responsabilidade são essenciais “quid pro quo” para os armadores por aceitar uma 

responsabilidade objetiva sob regime da CLC. No entanto, sob a CLC, o direito aos limites 

pode ser quebrado se puder ser demonstrado que o armador agiu “de forma imprudente e 

com conhecimento de que o dano poderia vir a ocorrer.” 

A ICS ainda acrescentou que as ações do governo espanhol para continuar seus 

pedidos de indenização contra o armador, o que se espera sejam enormes valores a exceder 

os limites de responsabilidade, poderia prejudicar seriamente o sistema de responsabilidade 

partilhada que foi acordado no âmbito da CLC / Regime do Fundo de Responsabilidade e 

Compensaação. Portanto a ICS apelou a todos os Estados Membros dos Fundos IOPC para 

fazerem o máximo para proteger e apoiar o sistema que tem funcionado muito  bem nas 

últimas décadas e que não deve ser sacrificado em prol dos interesses de paísesem particular.   

“Todo regime é baseado na cooperação e confiança entre a indústria naval, a indústria 

do petróleo e governos”, declarou a ICS em sua apresentação ao IOPCF. Mas a ICS teme 

agora que todo o regime de compensação eficaz para derrames de petróleo poderá ser 

colocado em sério risco por causa de decisões inadequadas sendo feitas por tribunais 

nacionais. 
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D i s p u t a  

Primeiro Avião Militar Chinês Pousa em Recife 

Disputado do Mar da China Meridional 

Pequim 

enviou um primeiro 

avião militar ao 

disputado recife do 

Mar da China 

Meridional, onde 

possui várias ilhas 

artificiais, informou 

a imprensa estatal, 

na primeira 

confirmação oficial 

de um voo deste 

tipo. 

O avião 
pousou no domingo 
no recife de Fiery 
Cross, no 
arquipélago das ilhas 
Spratlys, para 

transportar 
trabalhadores 

enfermos, informa o jornal oficial People's Liberation Army Daily. 

A China reivindica praticamente a totalidade do mar estratégico, incluindo as águas 
próximas às costas de seus vizinhos do sudeste asiático, e construiu na região zonas artificiais 
para reafirmar sua reivindicação territorial. 

Em 2014, a China começou a trabalhar em uma pista do aeroporto de três 
quilômetros de comprimento no recife, situado a 1.000 quilômetros da ilha província de 
Hainan. 

Pequim realizou em janeiro vários voos civis sobre Fiery Cross, o que provocou a 
indignação de Hanói. 

O voo do fim de semana aconteceu poucos dias depois do secretário de Defesa 
americano, Ashton Carter, visitar um navio de guerra próximo das águas em disputa, depois 
de anunciar o lançamento de patrulhas navais conjuntas com as Filipinas. 

Washington acusa regularmente Pequim de militarizar o Mar da China Meridional e 
de deslocar armas para as ilhas, o que Pequim nega, ao afirmar que são as patrulhas 
americanas que aumentam a tensão. 

Assim como a China, Filipinas, Vietnã, Malásia, Brunei e Taiwan reivindicam partes 
deste território, onde estão alguns dos corredores de mercadoria marítima mais importantes 
do mundo e onde, muitos acreditam, existem importantes reservas de petróleo. 

Fonte: France Press 

Aeronave transportava (18/04) trabalhadores enfermos. 

China reivindica praticamente a totalidade do mar estratégico. 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/china/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/filipinas/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/malasia/
http://g1.globo.com/tudo-sobre/taiwan/
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M i c r o s o f t  S u b m a r i n a  

 

 

Protótipo de Data Center Submarino da Microsoft 
Pode Aumentar Qualidade da Internet. 

 

A ideia de construir um data center e colocá-lo no fundo do oceano pode não parecer 
a melhor de todas, mas é exatamente isso que a Microsoft está fazendo. O plano se chama 

Project Natick e um pronunciamento do site oficial dá a entender 
que eles estão determinados a usar isso. A frase é a seguinte: 
“entender os benefícios e dificuldades de implantar data centers 
submarinos ao redor do mundo.” 

E então vem a pergunta, qual o motivo e qual o benefício 
de construir um data center e deixa-lo submerso no fundo do 
mar? Para começar, a proximidade com os consumidores, visto 
que muitas das grandes cidades do mundo são costeiras, e 
construir data centers no mar pode melhorar o desempenho de 

serviços que utilizam Streaming (Netflix e Spotify, por exemplo) e dependendo do caso 
aumentar a velocidade de qualquer tipo download para milhões de pessoas em regiões 
urbanas. 

Além disso, colocar servidores debaixo d’água basicamente elimina a possibilidade de 
eles falharem devido a superaquecimento. Por fim, a Microsoft também sugere que pode 
ligar seus data centers submarinos com geradores e turbinas elétricas movidas a maré, o que 
pode ajudar a solucionar a crescente demanda por energia. 

O primeiro data center para esse experimento se chama Leona Philpot (em 
homenagem a uma das personagens de Halo do Xbox) e foi testado no ano passado a cerca 
de um quilômetro da costa da Califórnia, 10 metros abaixo da água. O teste colocou um rack 
de computação dentro de uma cápsula de aço de 2,5 metros de largura, que foi coberta com 
sensores para monitoramento de pressão, umidade e outros fatores que ajudaram 
engenheiros a aprender mais sobre os possíveis desafios que vão enfrentar no futuro próximo 
ou distante. 

A Microsoft acredita que pode instalar data centers submarinos muito mais rápido 
do que os que são colocados em terra – 90 dias, em vez de dois anos. 

Fonte: Project Natick via New York Times 

 

 

 

 

 

 

http://natick.research.microsoft.com/
http://www.nytimes.com/2016/02/01/technology/microsoft-plumbs-oceans-depths-to-test-underwater-data-center.html?_r=2
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S e t e  B r a s i l   

 
 

Acionistas da Sete Brasil Aprovam Plano para 
Pedido de Recuperação Judicial. 

 
Os acionistas da empresa de plataformas petrolíferas Sete Brasil Participações SA 

concordaram com um plano para pedir recuperação judicial após seu único cliente não ter 
apresentado um pedido de transações viáveis.  

Um dirigente da Sete Brasil confirmou que os investidores estão apoiando o plano e 
se recusou a acrescentar detalhes. Os acionistas haviam estabelecido a data como prazo para 
a Petrobras propor encomendas que poderiam trazer de volta o capital que tinham injetado 
na empresa, de acordo com duas pessoas envolvidas que pediram para não ser identificadas. 
A Petrobras, que é acionista e único cliente, não votou, informaram.  

A empresa pode listar cerca de 18 bilhões de reais (US $ 5,1 bilhões) em passivos, 
informou uma das pessoas. O escritório de advocacia Sérgio Bermudes no Rio de Janeiro vai 
trabalhar nos planos de pedido de recuperação judicial. 

Porta-voz do escritório de advocacia não quis comentar e representante da Petrobras 
não respondeu ao pedido de comentários. 

Reduzindo encomendas 

A Sete Brasil foi criada em 2011 para construir a maior frota de plataformas de 
perfuração em águas profundas do mundo para a produtora estatatal de óleo crú do Brasil. 
A Petrobras mais tarde cortou o número de plataformas planejadas para locação da Sete de 
28 para 10 em meio à queda do preço do petróleo e da maior investigação sobre corrupção 
do país, que prendeu vários ex-executivos da Petrobras.  A encomenda menor não seria 
suficiente para pagar os 8,25 bilhões de reais que os acionistas investiram na Sete Brasil, 
forçando-a a injetar mais dinheiro no negócio, disseram os informantes. 

Os acionistas, que incluem o Grupo BTG Pactual e Banco Santander SA, entre 
outros, têm discutido o pedido de recuperação judicial por pelo menos três meses, de acordo 
com pessoas envolvidas nas negociações. Credores que emprestaram cerca de US $ 3,6 
bilhões, incluindo o Banco Bradesco SA e a Holding Itau Unibanco, tem insistemente 
renovado o pedido de liberação de um empréstimo de 10 bilhões de reais para a Sete Brasil, 
congelado pelo BNDES desde o ano passado. O impasse atual vencerá no próximo mês.   

Fonte: Bloomberg – Original em inglês – Tradução livre 
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P i r a t a r i a   

 
 
Indonésia Teme Transformar-se em “nova Somália” 
 

A Indonésia teme a pirataria em uma rota de navegação ao longo da sua fronteira 
marítima com as Filipinas que pode chegar a níveis somalis e previne os navios a evitarem 
zonas de perigo, disseram autoridades, após uma série de sequestros. Analistas dizem que a 
rota movimenta US$ 40 bilhões de carga a cada ano. Ela é tomada por superpetroleiros 
totalmente carregados procedentes do Oceano Índico que não podem usar o congestionado 
Estreito de Málaca. Preocupações com ataques marítimos por supostos militantes islâmicos 
estão interrompendo o comércio de carvão, com pelo menos dois portos da Indonésia 
suspendendo embarques para as Filipinas. 

Até 18 indonésios e malaios foram sequestrados em três ataques a rebocadores nas 
águas das Filipinas por grupos suspeitos de ligação com a rede militante Abu Sayyaf. Abu 
Sayyaf que postou videos em redes sociais prometendo lealdade aos militantes do Estado 
Islâmico no Iraque e na Síria, exigiu 50 milhões de pesos (US $ 1,1 milhões) para libertar 
tripulantes indonesios. “Nós não queremos que isso se torne uma nova Somália” disse um 
ministro da Indonésia. Os chanceleres da Indonésia, Malásia e Filipinas se reunirão em 
Jacarta para discutir a utilização de patrulhas conjuntas. A Marinha Indonésia instruiu todos 
os navios comerciais “para evitar águas propensas a pirataria ao redor do sul das Filipinas”. 

Dois portos de carvão da Indonésia bloquearam a saida de navios para as Filipinas e 

mais suspensões são esperadas.  

Fonte: Reuters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

E s t á g i o  d a  E F O M M   

 

Praticantes da EFOMM Iniciam PREST em 
Navios da DHN 

 

O Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) iniciou o Programa de 
Estágio Embarcado (PREST) de 46 alunos Praticantes a Oficial de Náutica, que concluíram 
em 2015, o curso na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM).  

O PREST, que possui duração de um ano, faz parte da formação dos alunos da 
EFOMM e deve ser realizado após a conclusão dos três anos acadêmicos. Atualmente, 
realizar esse estágio é uma das maiores dificuldades que os Centros de Instrução enfrentam, 
pois, devido à crise, várias empresas de navegação estão reduzindo seus navios e com isso, o 
número de vagas para Praticantes.  

Embarcar em navios subordinados à Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), 
da Marinha do Brasil, permite, além de contornar este problema, dar a oportunidade aos 
futuros Oficiais de conhecer sobre a confecção das cartas utilizadas a bordo dos navios civis 
e militares, além do auxílio à navegação, como informações meteoromarinha e aviso aos 
navegantes. Entre as atividades estão a coleta de informações meteorológicas, oceanográficas 
e, principalmente, geológicas da área navegada, necessárias para que a DHN processe e 
difunda seu legado. 

Alunos da EFOMM têm a oportunidade de embarcar em navios da DHN 
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U S  N a v y   

 

Super Porta-aviões Gerald Ford Junta-se à Frota 
Naval Americana em Setembro 

 

 

 

O navio de guerra mais caro jamais construído – 12.9 bilhões de dólares – o porta-
aviões Gerald R. Ford (CVN 78) de 335 metros de comprimento e 100 mil toneladas de 
porte bruto, tem a expectativa de se juntar à frota da Marinha dos EUA em setembro, 
anunciou um oficial da marinha americana . 

O porta aviões Gerald Ford que teve sua construção iniciada em 2009 no estaleiro 
Newport News Shipbuilding, está 97% completo e a prova de mar está prevista para julho.   

 O próximo porta-aviões da classe Ford, o USS John F. Kennedy, deve ser lançado 
em 2020. 

Fonte: CNN – Original em inglês 
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Um Blog Interessante... 

Captain Albert’s Blog (*) 

Histórias do Mar, Passado e Presente  

 

 

 

 

 

 

 

 
Em Viagem - 25/04/2016  

 

Hoje nós temos um dia de mar calmo, enquanto seguimos para o Estreito de Messina. 
Vamos cruzar o Estreito durante a noite. A maior parte do dia foi ensolarada, mas com muito 
vento. No momento o vento sopra de W com força 7 para 8. Ventos de furacão na proa. 
Mas, enquanto o vento está de proa fica mais fácil encontrar um lugar abrigado a ré. Embora 
o vento esteja forte e o mar bastante turbulento, o navio se comporta muito bem o que é um 
bom presságio para o futuro em travessias atlânticas em partiular. 

Durante o dia todo navegamos em área aberta entre a Grécia, Itália e África e não há 
tráfego apreciável. Exceto o tráfego mais ou menos na mesma rota nossa, já que ela é o 

caminho mais direto para 
Israel e áreas 
circundantes. Por volta 
das 1800h vamos mudar o 
curso para seguir no 
sentido leste, iniciando o 
nosso cruzeiro e depois 
“seguir nos trilhos” direto 
para o Estreito de 
Messina. Embora o mar 
seja amplo e grande a 
navegação segue os 
mesmos rumos na mesms 
faixa de mar, de maneira 
que se tem a impressão de 
estar usando a mesma 
“ferrovia” para ir de A 
para B. 

 

Novos estilos de uniformes. Taifeiros a esquerda e uma 
mistura de funcionários de recepção (Front Office) e pessoal 
de eventos à direita 

 

http://www.hollandamericablog.com/wp-content/uploads/2016/04/blog-bld-fo-entert.jpg
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Ainda tenho algumas promessas para cumprir e uma delas é em relação aos 
uniformes. O “Koningsdam” é o primeiro navio onde o novo estilo da companhia está sendo 
implementado e este estilo não se aplica apenas à equipe da empresa, mas também às 
concessionárias que até agora tinham seu próprio estilo corporativo. Temos, naturalmente, 
uma série de concessões a bordo: Fotógrafos, Cassinos, Lojas, Microsoft, Floristas, etc., etc. 
As mais óbvias são os shoppings a bordo que agora estão aderindo ao novo estilo da casa 
que mostra diferentes cores, todos acentuados com laranja. Laranja é a cor nacional dos 
Países Baixos e, portanto,  uma agradável ligação nos uniformes.  

Semelhantes, mas um 
pouco diferentes são os 
uniformes para o 
departamento de 
entretendimento e 
recepção (Front 
Office). Enquanto os 
uniformes do Front 
Office são sempre 
cinza, o departamento 
de entretendimento é 
marron durante o 
trabalho de dia, mesma 
cor do serviço de 
limpeza e estilo cinza 
com o Front Office 
durante a noite a bordo.  

 

Quanto a arte a bordo, continuo 
achando estranha uma peça em uma área 
onde não existia antes. Algumas peças de 
arte só foram instaladas quando chegou 
em Civitavecchia e desde então não tenho 
inspecionado os convéses para ver o que 
está se passando. Assim que eu terminar 
o meu blog com uma pequena peça 
localizada a boreste do cesto da gávea, 
devo admitir que não tenho ideia do que 
se trata. Além do fato de que é muito 
bonita. 

Algo muito bonito em vidro 
enfeita a entrada a boreste para o cesto da gávea. 

Amanhã estaremos em Nápoles onde o tempo vai ter um pouco de tudo. 
Parcialmente encoberto, parcialmente ensolarado e chuvas esparsas com temperaturas de 17 
a 63oF. Uma das programações para visita do dia, fora de nossa competência, é o Norwegian 
Epic.  

 

 

Alguns funcionários de shoppings parecendo muito sofisticados 
com gravata e laços laranja. 

 

Este é o pessoal do Centro de Artes Culinárias. 

 

http://www.hollandamericablog.com/wp-content/uploads/2016/04/blog-shops.jpg
http://www.hollandamericablog.com/wp-content/uploads/2016/04/DSC_8082.jpg
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Histórias  do  Mar 

 

Amores Fugazes 

CFM Edson Martins Areias – OSM (Adv.) 
areias.edson@gmail.com   

 

  

 navio “Lloyd Houston” era um “SD-Cachorro” 

(corruptela de SD-14) cuja Chefia de Máquinas assumi 

tão somente para prestigiar o elegante e saudoso Chefe 

Waldyr “Cabeça Branca”, primeiro Oficial Mercante nomeado para a Gerência de 

Manutenção do Lloyd Brasileiro desde a instauração da Contrarrevolução de 1964. Ao 

embarcar, lutei para elidir um leve sabor de downgrade em minha carreira.  

        Tratava-se de um navio desprovido de automação, um projeto arcaico, em descompasso 

com a tecnologia moderna. Contudo, como diziam os antigos,  não importa que o navio seja 

de madeira quando a têmpera dos marinheiros é de aço. Formamos uma equipe entusiasta, 

um grupo que se portava como uma família, sem jamais descurar o profissionalismo.  

        Alguns consolidaram amizades como as que mantenho, até hoje, com o Carlos Costa 

“Mancha” e o Carlos Alberto Uchoa; outros se fizeram compadres e uns poucos já 

embarcaram na “nave de São Pedro”, dentre eles, Walter Nieling e Jairo Thomé, queridos 

companheiros.  

        O “Lloyd Houston”, um navio da Cia. Marítima Nacional arvorando o pendão auriverde, 

e mais dois outros de bandeira mexicana, integravam o pool que navegava entre Tampico e 

Vera Cruz, no México e os portos do Brasil. Um paraíso em vida: quinze dias de estadia em 

Vera Cruz, outros quinze em Tampico e muitos em Santos, Rio de Janeiro, com direito a 

eventuais escalas em Cabedelo.         

        Pois bem, o México, com sua gente amiga e mulheres bonitas, sua culinária e o custo 

de vida acessível aos brasileiros, era o sonho dos marinheiros: peixes, crustáceos, frutos do 

mar saborosos e abundantes do país irmão com seus dois oceanos, suas imensas e piscosas 

lagunas, o vinho de excelente qualidade; tudo transformava nossas laboriosas estadias em 

generoso oásis a permear as longas travessias e as - não raras - tormentas no Golfo do 

México.  

        O ambiente social a bordo era excelente. Muitos dos nossos tinham namoradinhas 

firmes em Tampico e Vera Cruz ou, os mais afoitos, em ambas as cidades. Após tanto tempo 

a navegar no trecho, um oficial do navio se enrabichou com uma médica, polida e vistosa.  

        Chegou, porém, o tempo em que teve de anunciar seu iminente desembarque a ser 

efetuado no Rio de Janeiro onde deveria permanecer por quase um ano no Curso de 

Aperfeiçoamento. A despedida do casalzinho em Vera Cruz foi digna de um filme romântico 

dos anos cinquenta: lágrimas, promessas de eterno amor, beijo apaixonado no adeus sobre 

as pedras do centenário cais.  

        O 

mailto:areias.edson@gmail.com
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        Os mais chegados confortaram o colega durante a travessia, lembrando-lhe a 

possibilidade dele programar uma visita numa folga do curso, sendo também certo que, após 

a conclusão do aperfeiçoamento, ele poderia reassumir o Lloyd Houston em função superior. 

         Vida que segue e, no Rio de Janeiro, nosso “ Romeu” apaixonado revê um colega de 

turma, de outra especialidade, que chega para embarcar. Devia ser-lhe muito próximo pois, 

após mais de quatro anos de formados, ainda o chamava de “M-3027” em tom de 

camaradagem.   

        O “Lloyd Houston” cumpriu a programação de descarga e carga nos portos brasileiros 

e demandou o rumo do México. Ao tocar em Vera Cruz, a rotina e alegria de sempre. Por 

vezes, seguíamos sem ao menos trocar o uniforme de serviço para almoçar em terra, 

saboreando os econômicos e saborosos pratos de verão que nos serviam os alegres 

restaurantes próximos ao cais, floridos de gente bonita.  

        Não havia estadia em que não se travasse algum jogo de futebol de campo na Escola 

de Oficiais da Marinha Mercante Mexicana e de futebol de salão num clubezinho razoável; 

as namoradas e familiares dos galantes mercantes tinham livre acesso a bordo, inclusive 

dedicadas “madrecitas” de filhas casadoiras.  

        Numa destas incursões a médica, a “Julieta” apaixonada de nosso galante mercante, 

vem dar com os costados a bordo, acompanhando uma amiga, namorada de um dos oficiais; 

o sério “M-3027”, sempre discreto e de sorriso tímido, adentra o salão para tomar um café e 

encontra as visitantes e outros colegas. Pouco ou nada disse e se retirou para retomar a faina 

na praça de máquinas.  

        Para encurtar a conversa, os rapazes, nos dias seguintes, reportaram-me, preocupados, 

que a doutora estava literalmente assediando o “M-3027”, a bordo e em terra. O bom rapaz 

- que era noivo no Brasil - se esquivava de todos os modos, mas o comportamento da moça 

vinha assumindo contornos de paixão patológica.         

        Pouco antes de  zarparmos rumo ao Brasil, puxei conversa com ele, a saber o que lhe 

inquietava; o rapaz, meio constrangido, desabafou:  

        - Chefe, a turma toda já anda comentando. Mas não há a mínima chance. Ela é namorada 

de meu amigo. Jamais faria a canalhice de me aproximar desta mulher.  

        O rapaz cresceu, ainda mais, em meu conceito. Só disse a ele que nada comentasse com 

o tal “Romeu” pois a ele, só a ele, tocava saber em que águas estava navegando...   

        De outra banda, um dos nossos colegas do “Lloyd Houston” que mantinha uma relação 

aparentemente despretensiosa com uma mexicana, acabou se casando, passando a residir por 

alguns anos no México - chegou mesmo a se desligar do Lloyd e a trabalhar no país amigo. 

Tempos após, o casamento naufragou e se divorciou. Ao retornar ao Brasil, veio a se casar 

novamente, pela enésima vez; ao que sei, permanece casado até hoje.   

        Fato é que o “Lloyd Houston” já deve ter virado sucata; a bandeira constelada do 

glorioso Lloyd Brasileiro não mais tremula nos portos de sol e liberdade do mundo; os velhos 

tempos e modos ficaram no passado e só subsistem nas felizes memórias dos que tiveram o 

privilégio de viver aquela fase romântica da Marinha Mercante.  

        Sic transit gloria mundi, diziam os antigos... 
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Histórias  do  Mar  

 

Meu Embarque no “Rio Apa”  

OSM Evandro Felisberto Carvalho – CFM 
evandro.felisberto@bol.com.br 

 

 

O Xará 

Embarquei como chefe de máquinas no graneleiro “Rio Apa”, no porto de Santos, 

em 27 de outubro de 1993. Viajei de ônibus de Juiz de Fora onde morava, para o Rio, do Rio 

para São Paulo de avião, e depois para Santos de ônibus outra vez. Na rodoviária, embarquei 

na kombi da agência até ao cais. Só faltou andar num jegue, nesse meu primeiro embarque 

no Lloyd Brasileiro. 

O comandante não estava a bordo, tinha ido visitar a família no Rio. O navio estava 

com dois imediatos e dois chefes de máquinas. O chato que eu estava substituindo não quis 

desembarcar logo, apesar de já me ter passado o serviço. O movimento de pessoal era grande 

gerando uma confusão organizada. 

Depois que assinei o Rol de Equipagem desci para a praça de máquinas onde 

encontrei o inspetor da companhia, meu colega Rogério Beltrame. Bom início. 

Pisando em ovos e meio perdido como cachorro em caminhão de mudança, aos 

poucos fui me inteirando da situação.  Depois do café das 1400h, apresentou-se a mim um 

2º oficial de máquinas recém embarcado.   

- Boa tarde chefe, segundo oficial de máquinas se apresentando.                               

- Boa tarde, como você se chama? 

- Evandro Carvalho – tomei um susto, era o meu nome, um xará.                                                                              

 -  Carvalho de quê?                                                                                                              

 - Ferreira Carvalho – ainda bem, respirei aliviado, não era meu parente.                                                                       

– Você mora aonde?                                                                                                            

 - Juiz de Fora. – incrível! na mesma cidade que eu. 

- Em que bairro? – perguntei procurando mais coincidências. 

- Em Santa Luzia – felizmente não tinha nada a ver com o meu bairro. 

             - Meu nome é Evandro Felisberto Carvalho e moro em Juiz de Fora. Por incrível 

coincidência temos o mesmo nome e moramos na mesma cidade, apenas em bairros 

diferentes. Seja bem-vindo – e encerrei o diálogo. 

mailto:evandro.felisberto@bol.com.br
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No início da viagem, meu xará foi um ótimo auxiliar. Educado, bom de papo, voz 

suave com o carregado sotaque dos “cariocas do brejo”, como dizem os mineiros de BH ao 

se referir aos juiz-foranos.  Mas um belo dia meu xará Evandro chegou na praça de máquinas 

visivelmente embriagado e além do mais tocando tan-tan. Foi uma trabalheira levá-lo de volta 

ao camarote para fazê-lo dormir e curar a carraspana. Com a ajuda do primeiro oficial de 

máquinas Labre, administramos a situação e o comandante não ficou sabendo de nada. A 

situação ficou restrita à dala. 

Aproveitando a dormida do xará fizemos uma vistoria no camarote à procura do seu 

alambique. Encontramos e confiscamos seis garrafas da pura cachaça de Salinas, Minas 

Gerais, uma das melhores.   Eu e o Labre fomos saboreando, antes das refeições, em doses 

homeopáticas, aquele licor dos deuses até Hong-Kong    

                                        

O paioleiro bem mandado. 

Apresentou-se também a mim o paioleiro de máquinas Valdomiro, efetivo do navio 

que estava voltando de férias. Valdomiro era o tipo de tripulante em quem se podia confiar. 

Foi a informação que recebi dele. A primeira coisa que me perguntou foi se eu tinha alguma 

tarefa para ele.  

Na minha visita à praça de máquinas observei algumas coisas que deveriam ser 

corrigidas o mais breve possível. Solicitei então ao paioleiro que providenciasse a retirada de 

todos os diários de máquinas encerrados que se encontravam atrás do quadro elétrico e que 

eles fossem colocados no corredor ao lado da porta de entrada da máquina. Eu iria verificar 

um lugar mais adequado para guardá-los. Solicitei também que toda a estopa usada espalhada 

nos arredores fosse recolhida e queimada no incinerador.  

Pouco tempo depois Valdomiro está de volta com cara de “senso do dever 

cumprido”: 

- Chefe já terminamos de queimar todos os diários e as estopas, ficou tudo limpinho. 

Dei um salto e corri para o incinerador. Olhando pelo visor vi o monte de diários 

queimando em meio a um fogaréu. Nada mais a ser feito.  

Os ovos do chefe 

Chegamos na China e atracamos num porto do Rio Yang Tsé, ao norte de Xangai. 

Durante a estadia eu estava fazendo uma inspeção no paiol de sucata na popa quando 

ouvi um certo rebuliço. Não sabia bem de onde vinha aquela agitação até que o marinheiro 

Petrucio, apontando pela borda, me informou:  

- Chefe, aquela senhora na canoa quer falar com o senhor.  

Era uma típica embarcação chinesa com uma cobertura à meia-nau onde uma 

senhora, já de certa idade, gritava alguma coisa e apontava para os tambores vazios peiados 

no convés.  

Petrucio me informou que já a conhecia de outras viagens e que ela estava pedindo 

um dos tambores. Autorizei Petrucio a arriar um deles. 
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Voltei a catar a minha sucata (eu procurava algo que servisse para um reparo no MCP) 

quando a algazarra recomeçou. 

Petrucio me encontrou novamente informando que a filha do Mao-Tsé-Tung não 

queria o tambor de graça. Ela fazia questão de fazer um escambo. Quando cheguei na 

amurada a senhora segurava uma galinha em uma das mãos e uma cesta cheia de ovos na 

outra, sinalizando que deveríamos aceitar uma das ofertas. Aceitei os ovos. 

O cesto trançado com tiras de bambu, com mais de duas dúzias de ovos, foi içado 

para o convés e levado por Petrucio para o ajudante de cozinha.  

Durante bom tempo, em viagem, a cada pequeno almoço o taifeiro me servia um 

prato de ovos anunciando em alto e bom som: 

- Dois ovos “estalados” para o chefe, presente da filha do Mao.   

 

 

 

 

 

Histórias do Mar                                                                    Homens do mar 

Recorde, divirta-se, coopere e conte também sua história. 
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M a r i n h a  I n t .  -  H i s t ó r i a  

A História do Navio Nazista que Hoje Serve ao 
Governo dos EUA 

James Morgan da BBC News em Connecticut  

 

Com um mastro de altura equivalente a um prédio de 15 andares e comprimento 
similar ao de um campo de futebol, a caravela “Eagle” é a principal escola para cadetes da 
Guarda Costeira americana. 

Mas o barco tem um passado significativo: construído pelos nazistas, o “Eagle” (na 
época batizado de “Horst Wessel”) combateu do lado de Adolf Hitler na Segunda Guerra 
Mundial hasteando uma bandeira com a suástica. 

A história é recontada pelo alemão Tido Holtkamp, de 89 anos. Certo dia, em 1959, 
ele passeava de carro pela costa leste americana quando viu um navio que, com seus três 
grandes mastros, lhe pareceu familiar. 

"É o meu navio!", gritou ele na ocasião. "O que ele está fazendo aqui nos Estados 
Unidos?" 

O navio foi construído em 1936, quando os nazistas estavam no poder e a Marinha 
alemã crescia rapidamente. 

Hitler inclusive esteve presente no batismo da embarcação, que em 1942 partiu em 
serviço ao Mar Báltico. 

Marinha 

Um ano depois, em uma pequena cidade alemã perto da fronteira com a Holanda, 
um adolescente se preparava para ser convocado às Forças Armadas. Trata-se justamente de 
Tido Holtkamp. 

"Eu provavelmente seria chamado ao Exército, o que significaria ir para a frente leste 
(da guerra)", lembra Holtkamp. "Eu não queria ir, então me voluntariei à Marinha." 
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E assim que ele foi parar no “Horst Wessel” e ali serviu, até que, com o fim da guerra, 
em 1945, o navio foi tomado pelas tropas britânicas. 

Holtkamp primeiro tornou-se prisioneiro de guerra dos Estados Unidos, até mudar-
se para o país em definitivo como imigrante. 

E anos depois, em 1959, o acaso colocou-o novamente frente à frente com o barco 
que havia ajudado a comandar. 

Holtkamp dirigiu-se à Academia da Guarda Costeira e pediu para entrar na 
embarcação, pedido que foi concedido quando os guardas notaram seu entusiasmo. 

"Fui ao velho deck, onde eu costumava dormir. E, adivinhem só? Havia uma máquina 
de Coca-Cola ali." 

Holtkamp decidiu reconstruir a história do Horst Wessel e passou anos na missão, 
até lançar o livro A Perfect Lady ("Uma dama perfeita", em tradução livre). 
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Sorteio no chapéu 

Ele descobriu que, após o final da Segunda Guerra, quando os líderes dos países 
aliados - EUA, Reino Unido e Rússia - se reuniram em 1946 para dividir o espólio da frota 
alemã, o fizeram sorteando nomes recortados e tirados de um chapéu. 

O Horst Wessel foi sorteado para os russos. Mas secretamente, debaixo dos panos, 
Moscou concordou em trocá-lo com o representante americano, que queria levar o grande 
navio para os EUA. 

E assim, em junho de 1946, uma tripulação americana, auxiliada pelo capitão original 
e marinheiros alemães, levaram o barco - agora chamado “Eagle” - a Nova York. 

No ano que vem será celebrado o 70º aniversário dessa viagem, que será marcada 
com uma ida do “Eagle” à Alemanha e uma 
reforma de US$ 28 milhões. 

"Os alemães criaram (o “Eagle”), em 
1936, como um barco-escola. E aqui estamos, 
80 anos depois, e ele está desempenhando a 
mesma grande função para a qual foi 
projetado", diz o capitão Ernst Cummings, um 
dos ex-comandantes americanos do navio. 

 

Escola 

O Eagle é hoje o único navio de seu porte ativamente a serviço das Forças Armadas 
americanas. 

Desde 1946, todos os cadetes em treinamento começaram suas carreiras a bordo dele. 
"Pode parecer um barco antiquado, mas as lições que você pode aprender aqui a 

respeito do mar, dos ventos, das correntes e de si mesmo - e seus colegas de navio - você 
não aprenderia melhor em 
nenhuma outra embarcação", 
diz Cummings. 

A bordo do navio já 
estiveram os ex-presidentes 
americanos John Kennedy, 
Richard Nixon e Harry 
Truman. O “Eagle” também já 
navegou o planeta como uma 
espécie de embaixador 
diplomático dos EUA. 

Ao longo dos anos, Holtkamp se tornou um visitante frequente da embarcação. 

"Fico feliz que ele esteja com a Guarda Costeira, porque antes éramos treinados para 
a guerra. Já a Guarda Costeira serve para ajudar as pessoas", diz. "E sim, o “Eagle” é também 
um imigrante - outro imigrante que se saiu bem." 

 

 

 

 

Tido Holtkamp 
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M a r i n h a  M e r c a n t e  I n t .  –  H i s t ó r i a  

Latitudes do Cavalo 

 

CLC – Alberto Pereira de Aquino 
apanavigator@yahoo.com.br 

 

                                                             

queles que lidam com mapas produzidos por países de língua inglesa, 

não se surpreendem com a denominação “Horse Latitudes”, 

[latitude (s) do(s) cavalo(s)].  O que muitos não sabem, ou sabem 

erroneamente, é a origem daquela expressão.  

Uma grande maioria repete a história de que aquela denominação foi devida ao fato 

de que os espanhóis, ao colonizarem as terras americanas, em algumas viagens traziam 

cavalos a bordo e, ao chegarem àquelas latitudes, por falta de água, muitas vezes eram 

obrigados a alijar alguns deles ao mar, daí a razão da chamada “latitude dos cavalos”. 

 Sabemos que a duração das viagens, nos tempos dos veleiros, eram muito longas 

comparadas com a dos navios de propulsão mecânica para percorrer os mesmos trechos. 

 Por exemplo, uma viagem entre a Inglaterra e Barbados, naquele tempo, durava em 

média 8 semanas.  

Assim, uma viagem entre a Espanha e as Antilhas, utilizando a mesma rota, 

certamente duraria um período menor, com a possibilidade de escalar nas Canárias para fazer 

aguada e navegar aproveitando os ventos alísios de nordeste e as correntes marítimas das 

Canárias e a Corrente Norte Equatorial, conforme demonstram as figuras abaixo. 

Então, é pouco provável que os espanhóis perdessem sempre cavalos nas viagens 

para as Américas Espanholas devido à falta de água, para dar motivo àquela denominação.   

Ventos alísios 

    A 

mailto:apanavigator@yahoo.com.br
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Correntes marítimas de superfície 

 Vejamos agora outra versão para a denominação “Horse Latitudes” 

 Nos antigos veleiros ingleses existia o termo “dead horse”, para denominar o 

período de trabalho a bordo pelo qual a tripulação já tinha sido paga adiantadamente por 

ocasião do seu engajamento, compreendendo geralmente um mês de soldada.   

Naqueles navios era costume celebrar o término desse período desfilando pelo 

convés a efígie de um cavalo de lona, cheio e estopa, cabos velhos, etc., ao som da música 

“Old man your horse must die”. A seguir, o “cavalo” era içado a uma verga, queimado e 

lançado ao mar. 

Nos navios onde se transportavam passageiros, o “cavalo” era posto a leilão antes de 

ser lançado ao mar, e o dinheiro arrecadado era dividido pela tripulação. 

Após essa cerimônia o capitão distribuía rum para a tripulação festejar. 

Esta é, segundo historiadores confiáveis, a verdadeira origem da denominação 

“Horse Latitudes”, empregada para as Zonas de Calmarias Tropicais, onde ocorriam 

essas cerimônias. 

 

 

 

.  
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Comemoração do fim do período “Dead Horse” 
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O s  A n o s  D o u r a d o s  d a  M a r i n h a  M e r c a n t e  

 

 
XXXV – O Caso Siqueira Campos 

 
CFM Marcus Vinicius de L. Arantes – 1OM (Eng.) 
mv-arantes@uol.com.br 

 

 

 O Siqueira Campos pertencia à frota do meu saudoso Lloyd Brasileiro. Era um navio 

misto, de carga e passageiros, construído em 1907 na Alemanha para o armador Woermann 

Line, tendo recebido o nome de batismo de Gertrud Woermann. Foi um dos navios 

confiscados pelo governo brasileiro em 1917 por ocasião da Primeira Guerra Mundial. Como 

integrante da frota do Lloyd Brasileiro, teve sucessivas mudanças de nome: Curvello, 

Cantuária Guimarães e em 1931 teve seu nome mudado para Siqueira Campos. 

 A história do Siqueira Campos se liga às duas guerras mundiais. Na primeira delas ele 

foi confiscado pelo governo brasileiro e na segunda foi ele o centro de uma questão 

internacional de grande repercussão. Em 1940 a Europa já estava em guerra e o Brasil 

mantinha sua posição de neutralidade. Entretanto por trás dessa “neutralidade” se escondia 

um governo de forte tendência nazifascista. Essa simpatia para com a Alemanha se 

manifestava não só no Presidente Getúlio Vargas como também no alto comando do 

Exército, pois eram reconhecidamente “germanófilos” o Ministro da Guerra, Gen. Eurico 

Gaspar Dutra e o Chefe do Estado Maior, Gen. Góes Monteiro. As retumbantes vitórias dos 

nazistas no início da guerra como resultado do que ficou conhecido como “blitzkrieg” 

(guerra relâmpago) serviram para despertar mais ainda a admiração dos dois chefes militares 

para com a Alemanha. Uma das resultantes dessa tendência foi a decisão de se equipar o 

mailto:mv-arantes@uol.com.br
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Exército Brasileiro com armamento alemão que se configurou em um acordo de 

fornecimento de armas entre os dois países.  

Os carregamentos eram feitos no porto de Lisboa, com supervisão da polícia 

portuguesa e de funcionários da embaixada alemã. Com a Inglaterra em guerra contra a 

Alemanha, os britânicos se mostravam preocupados com a influência alemã no Brasil e na 

Argentina, que eram os dois mais importantes países da América do Sul e ocupavam posições 

estratégicas no continente. E essas remessas de armas alemãs para o Brasil aumentavam ainda 

mais essa preocupação. Assim, fragatas britânicas já estavam posicionadas fora das águas 

nacionais portuguesas para promover um bloqueio naval e interceptar esses carregamentos. 

Em 19 de novembro de 1940 o Siqueira Campos recebia um grande carregamento 

de armas em Lisboa. A operação já estava sendo monitorada pelo serviço de inteligência 

inglês, assim como pelas autoridades brasileiras e americanas. Mesmo ciente que o Siqueira 

Campos poderia ser retido pelo bloqueio naval inglês, o governo brasileiro autorizou a saída 

do navio para o Brasil. Pouco antes da partida, ocorre o inusitado: Os Estados Unidos 

solicitaram à Inglaterra que não aprisionasse o Siqueira Campos para que esse ato não 

comprometesse a política de boa-vizinhança americana que estava em curso na América 

Latina.  

Entretanto, a solicitação não foi cumprida e assim que o Siqueira Campos atingiu 

águas internacionais foi aprisionado pela marinha inglesa que o encaminhou para Gibraltar 

onde ficou confinado. Proibido de atracar, o navio ficou fundeado com seus 140 tripulantes 

e 260 passageiros.  

Começava aí uma grande questão diplomática. O Chanceler brasileiro Oswaldo 

Aranha pressionava os americanos para intercederem junto à Inglaterra para a liberação do 

navio, chegando a afirmar que se isso não acontecesse colocaria em risco a política americana 

para com a América Latina. Após um longo processo de negociação, Brasil e Inglaterra 

chegaram a um acordo: o Siqueira Campos seria liberado mas o Brasil se comprometeria que 

esse seria o último carregamento de armas alemãs e que iria confiscar todos os navios dos 

países do Eixo nos portos brasileiros. Em 21 de dezembro o Siqueira Campos zarpou para 

o Brasil. 

Mas as agruras do Siqueira Campos durante a Segunda Guerra Mundial não pararam 

por aí. Em 25 de agosto de 1943 ele estava navegando à noite, próximo à costa cearense. 

Zarpara de Recife com destino a Fortaleza e navegava ao lado do Cuiabá, sob escolta dos 

caça-submarinos Juruá e Jaguarão. Em meio à escuridão e mar revolto, o navio recebe uma 

mensagem sobre a presença de um submarino alemão naquela área. O pânico generalizado a 

bordo aliado a uma manobra desastrada fizeram com que os dois navios se chocassem ainda 

na costa cearense.  Após o choque, os navios seriamente avariados tentaram rumar para 

Fortaleza. Somente o Cuiabá chegou à capital cearense. O Siqueira Campos acabou 

encalhando na Praia de Uruaú e na impossibilidade de sucesso em uma operação de resgate 

lá foi abandonado. Após ser constatada perda total do navio, foi iniciada uma operação de 

recuperação de partes de estruturas que poderiam ser reaproveitadas.  

Hoje, após 73 anos do encalhe, ainda é possível avistar sobre a linha d’água parte de 

sua estrutura durante a maré baixa.   

 



 

31 
 

 

 

 

Carro cai no mar, Praticagem presta socorro imediato 

https://www.youtube.com/watch?v=a1PWZ-im2K8 

A cena foi repetida exaustivamente na televisão e as fotos publicadas pela imprensa 
nacional: um carro vermelho boiando no mar, depois de ter caído da balsa Santos-Guarujá. 
Imediatamente, uma lancha da Praticagem chegou ao local e os três práticos a bordo e o 
piloto iniciaram o trabalho de resgate da motorista e de seu cachorro. Em poucos minutos, 
duas vidas foram salvas. A cena, gravada por um cinegrafista amador, revela ainda a voz de 
uma mulher tranquilizando os demais passageiros da balsa: 

- Calma, Calma. Está tudo sobre controle. A Praticagem está aí. 

Usadas para 
transportar os práticos para 
as manobras de navios no 
porto, as lanchas da 
Praticagem de São Paulo 
estão sempre navegando 
pelo canal e o atendimento 
a esse tipo de ocorrência 
integra o cotidiano da 
tripulação e dos práticos. 
Elas estão 24 horas no mar, 
sempre abastecidas, com 
tripulação preparada, e não 
raro atuam em salvamentos 
e comunicação às 
autoridades de ocorrências 
como acidentes, naufrágios e afogamentos no canal. 

Como as lanchas estão constantemente em circulação, acabamos por fazer 
atendimentos emergenciais, numa postura humanitária, observou o presidente da Praticagem 
de São Paulo, Claudio Paulino. 

Fonte: PilotsNews 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1PWZ-im2K8
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Estado de Greve é Decretado na Transpetro 

Na Assembleia Geral Extraordinária conjunta dos sindicatos marítimos, realizada 
nesta no dia 4 deste mês, na sede da Federação Nacional dos Trabalhadores em Transportes 
Aquaviários e Afins – FNTTAA, foi decretado o estado de greve, após ratificados os 
resultados das consultas feitas junto aos marítimos da Petrobras e da Transpetro, em especial 
a que aprovou a paralisação por ampla maioria: 71,5% dos 930 profissionais que se 
manifestaram individualmente. Também ficou decidido que a greve ocorrerá exclusivamente 
na Transpetro e terá início às 8 horas do dia 14 de maio próximo. 

Com o auditório completamente 
lotado, a assembleia foi conduzida pelo 
Presidente do SINDMAR, Severino 
Almeida Filho, que alertou para as 
contradições das empresas, que se 
mostraram indiferentes às reivindicações, 
ao longo das reuniões de negociação dos 
Acordos Coletivos de Trabalho, e para a 
gravidade do momento, após o Diretor de 
Relações Internacionais da entidade, 
Carlos Augusto Müller, apresentar um 
breve histórico da situação atual da frota 
da Transpetro. Os líderes dos demais 
sindicatos coirmãos também se 

manifestaram, todos irmanados em torno dos mesmos objetivos: a defesa dos empregos e 
da própria empresa, que se encontra sob risco de ser vendida, pela isonomia entre 
trabalhadores de terra e do mar e pelo regime de embarque 1×1. 

Nos próximos dias, a greve, com suas razões, será devidamente comunicada à 
Transpetro. 

Saiba mais sobre a Assembleia Extraordinária e as decisões tomadas em conjunto 
pelos sindicatos marítimos, lendo a Mensagem Circular 44 enviada pelo SINDMAR a todos 
os seus Oficiais e Eletricistas representados vinculados à Petrobras e à Transpetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CLC Carlos Augusto Müller, Diretor de Relações 
Internacionais do SINDMAR, expôs a trajetória da 

frota Transpetro. 

 

http://www.sindmar.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Mensagem-Circular-Petrobras-e-Transpetro-44_Resultado-Assembleia_4maio.pdf
http://www.sindmar.org.br/wp-content/uploads/2016/05/Assembleia_Muller.jpg
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EUA dizem que intenções da China no Mar do 
Sul da China elevam tensão e questionamentos. 

 

 Um alto funcionário dos EUA disse que a recuperação de terras pela China e da 
militarização no disputado Mar Meridional estava levantando tensões e sérios 
questionamentos sobre a sua intenção.  

Em uma visita ao Vietnã o vice-secretário de estado americano Antony Blinken disse 
que Washington vai continuar a desempenhar um papel construtivo no apoio a seus aliados 
regionais, mas não estava planejando bases para suas tropas. 

Mas – disse Blinken, referindo-se à China – seus enormes projetos de recuperação 
de terras no Mar do Sul da China, e a crescente militarização destes postos avançados de 
combustível, criam tensões regionais e levantam questões sérias sobre sua intenção.  

Blinken também pediu à China, e a todas as nações, que respeitem uma próxima 
decisão por parte de um tribunal internacional de arbitragem em um caso apresentado pelas 
Filipinas. 

Pequim reivindica praticamente todo o Mar da China Meridional e rejeita a autoridade 
do tribunal no caso, o que muitos especialistas acreditam que será favorável às Filipinas, 
aumentando potencialmente as tensões no estratégico caminho marítimo. “Os Estados 
Unidos  vão defender seus interesses nacionais e apoiar seus aliados e parceiros na região”, 
disse Blinken. “Nós não estamos procurando por bases, mas vamos continuar navegando, 
voando e operando em qualquer lugar que as leis internacionais nos permitam”. 

Mais de US $ 5 trilhões são movimentados no comércio mundial através do Mar do 
Sul da China a cada ano. Além de reivindicações territorias da China, também fazem 
revindicações Brunei Malasia Filipinas, Taiwan e Vietnã.   
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Senhor Deputado Chico Alencar, 
 

Sou oficial da Marinha Mercante, tendo galgado todos os postos inerentes à carreira, 
tendo chegado a Capitão de Longo Curso, quando tive oportunidade de comandar diversos 
navios da nossa Marinha Mercante. 

Em determinada época a PETROBRAS, necessitando ampliar seus quadros de 
profissionais especializados em transporte, abriu concurso para Analista de Transporte, hoje 
classificado como analista de logística. 

Inscrevi-me, participei do concurso, fui aprovado, passando desde então a 
desempenhar minhas atividades nas áreas de planejamento para adequação da frota de navios 
da Fronape, hoje Transpetro.  

Tive também participação, no campo da logística, da implantação dos polos químicos 
e petroquímicos de Alagoas, Camaçari na Bahia, de São Paulo e do Rio Grande do Sul. 

Hoje, aposentado pelo sistema Petrobras/INSS/Petros, vejo ameaçada minha 
aposentadoria e com profunda tristeza a Petrobras se desfazendo do seu patrimônio para 
cobrir rombos financeiros decorrentes da má administração e da atuação da quadrilha que se 
instalou na sua administração. Ativos são vendidos não a preço de banana, uma vez que um 
quilo de banana vale mais hoje que uma ação da PETROBRAS. 

Senhor Deputado, acredite ou não, sou seu eleitor de longa data, porém qual não foi 
a minha surpresa quando vi nos jornais que V.Exa. havia votado contra a admissibilidade de 
impedimento desta Senhora que é a ponta do iceberg da corrupção que se instalou neste país. 

Senhor Deputado, sei que deixar de ser seu eleitor nada vai influir numa futura eleição 
uma vez que V.Exa. conta com um grande eleitorado e que um voto a menos não fará menor 
diferença 

Senhor Deputado estou decepcionado com sua posição política. 

Geraldo Cortegiano  
 

Saboreando os artigos 

Ventura:  

Sexta-feira, meu “black book” de ações programadas para o dia corrente, ponho-me 
a ler a Revista.  

Saboreio cada artigo dos velhos Companheiros que, com seus escritos, não deixam 
a memória de nossos tempos marinheiros se perderem nas brumas do tempo.  

Rômulo me deu a honra de conhecer seu genial “O poeta interrompido” no 
nascedouro, ao descrever sua relação com o Aurélio Buarque de Holanda.  

A COLUNA DO LEITOR 
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Os que não são marinheiros deviam ler sua obra, sem demérito para nossos outros 
brilhantes escribas.  

Evandro Felisberto traz a lembrança de meu calouro Rolando Marques Ramos, o 
“Mustang” por conta do velho Ford que ele já possuía nos tempos do Curso Fundamental 
de Máquinas; mais, da maratona dos Cursos de Aperfeiçoamento que pelo grau de 
exigência unia as turmas nos fins de semana inaugurando ou consolidando amizades.  

Nosso Comandante Ernani, Praticante-Aluno da década de 40, evoca minha viagem 
ao mar Negro como Praticante-Aluno, onde passamos quinze dias em Ploce, na velha 
Iugoslávia de Joseph Broz Tito onde se respirava socialismo e liberdade (artigo raro) e 
depois a notória repressão vigente na Romênia, em Constança onde éramos rigorosamente 
vigiados e o povo sequer se dirigia a nós, estrangeiros...  

Agradeço o envio; distribuo às minhas listas com um fraternal abraço a todos.  

Saudações marinheiras.  

Edson Areias – por e-mail em 15-04/2016  

 

Saudosismo 

Hoje, 21 de abril de 2016, faz 57 anos que eu estava em Helsinki – Finlândia 

armando o navio “Guanabara” da série “Bahias”. Os outros três eram o “Turiaçu”, “Todos 

os Santos” e “Paranaguá”. Hoje também é o aniversário de Brasília.  

O comandante do “Paranaguá” era o Moacyr Jorge Rangel – o Gaguinho. Segundo 

maquinista o “Biu”, 1º Piloto o “Coquinho” e o segundo piloto o Chaves de Mello. 

Infelizmente não me lembro do nome ou apelido do chefe de máquinas, grande piadista e 

boa praça. Eu era o imediato.  

Tenho saudade daquela época e daquela latitude, mesmo com o terrível frio que 

fazia por lá. Havia sempre um “cobertor de orelha” e a ferramenta ainda não negaceava! 

Era como aquele fósforo americano que acendia em qualquer lugar, inclusive na ponta da 

unha, lembram-se? 

Desejo ao amigo muita saúde e paz de espírito. Vamos torcer para que o Brasil 

agora encontre o seu rumo sem essas pragas que estão no governo, principalmente o Lu-

Ladrão e a marionete Dilma Tchau Querida... 

Forte abraço 

George Maier – Por e-mail em 21 de abril de 2016 

 

Parabéns em verso 

Revista Eletrônica 
Que toda quinzena espero 
Revista Eletrônica 
Hey Ventura 
É esta que eu quero 

Parabéns, cada vez melhor. 
Um fraterno abraço, 

Augusto de Lima – Por e-mail em 19/04/2016  
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Dúvida 

Meu caro Ventura 

Parabéns, mais uma vez, pela Revista Eletrônica. 

Fiquei feliz em saber que o petroleiro "Henrique Dias" está na longada, todavia, fiquei em 
dúvida: 
1- ele leva petróleo bruto? 
2- volta carregado de refinado??? 

Está na hora de vender a Refinaria de Abreu e Lima para os chineses...amortizaria a dívida 
da Petrobras e, possivelmente, concorreria com a própria... 

Os "causos" do Felizzz continuam hilariantes.... 
Abrações 

Paulo Leopardi – Por e-mail em 15/04/2016 
 
Amigo Leopardi, 

O Henrique Dias levou óleo crú da Bacia de Campos para Marselha. Normalmente deveria carregar em 
um porto do Norte da África, crú também, mas de API maior, ou seja, óleo mais leve. Fiz isso algumas 
vezes. 
O Felizzzzz está preparando a história da vida dele de comunista. Foi sugestão minha. Vai ficar muito 
legal. Aguarde. 
Sds. 
VENTURA 

 
 

Crônica do Toquinho 

Caro Comte Ventura, 

Agradeço esse belo exemplar. 
Especialmente a Crônica do Toquinho é de todo só risos... 
É impressionante a saga dos Srs. nautas, do CCMM e filiados, em manter viva a história de 
vidas marinheiras, dedicadas integralmente em garantir a existência da nossa Marinha 
Mercante. 
Saudações marinheiras 

Gileno M. França. Por e-mail em 17/04/2016 

Bravo Zulu 

Caros Comandantes,  

"Bravo Zulu" para a Transpetro e à sua volta ao Longo Curso!   
Que esta "semente" seja forte o suficiente para influenciar o Brasil para uma nova e 
verdadeira "política estratégica de Estado", tornando nossa Marinha Mercante forte 
novamente!  

Cordiais saudações marinheiras, 

Marcelo Dotta da Silva – Por e-mail em 16/04/2016 
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A Manchete do Jornal 
(Crônica publicada no livro do autor “Mar de Memórias”) 

CLC Wesley O. Collyer * 
wesleycollyer@outlook.com 

 

 

 

  

eu pai começou a trabalhar com onze anos de idade. Por isso, encorajava 

todos os filhos a começarem cedo. Só um topou estudar e trabalhar: meu 

irmão Willy. Quis ser engraxate, minha mãe foi contra, mas prevaleceu a 

vontade do Barão (apelido familiar de meu pai) “todo trabalho é honrado; deixa que vai ser 

útil pra ele no futuro”. 

Willy então trabalhou como engraxate. Depois, quis ser entregador de pão. Acordava 

supercedo, mas aguentou pouco tempo a rotina. Um dia, apareceu com a ideia de ser 

jornaleiro. Encorajado pelo Barão, começou a atividade. Quando voltava, dizia que tinha 

vendido pouco e andado muito. 

Meu pai resolveu ajudá-lo e disse: “Amanhã, você sai gritando: O crime do Itororó, 

a mulher que matou o marido com a tampa do urinó!”. Vendeu todos os jornais em tempo 

recorde. 

No dia seguinte, a menor queixa que meu pai ouviu no quartel, foi: “Puxa, tenente, 

comprei um jornal do seu filho, procurei a notícia da manchete e não encontrei. Acho que 

fui logrado...”. E meu pai: “Deixa pra lá, isso é coisa de criança”. 

Minha mãe, quando soube da história, proibiu Willy de sair à rua por um bom 

tempo... 

 

* Juiz Federal do Trabalho (aposentado) e Doutorando em Direito pela Universidade de Buenos Aires  

M 

mailto:wesleycollyer@outlook.com
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Dia da Vitória Comemorado no Monumento dos 
Pracinhas 

 

 

A Marinha do Brasil, conforme o sistema de rodizio entre as Forças Armadas, foi 
encarregada em 2016 de organizar a solenidade comemorativa do 8 de maio, Dia da Vitória 
Aliada na Europa, realizada no dia 08/05 no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda 
Guerra Mundial, no Parque do Flamengo – Rio, onde repousam eternamente meia centena 
de bravos soldados e aviadores brasileiros, além dos mais de 1 e meio  milhar de nomes 
inscritos no mármore do Mausoléu,  de militares da Marinha do Brasil, oficiais e tripulantes 
da Marinha Mercante e passageiros civis e militares, cujo túmulo foi o mar.  

Participaram do evento veteranos das 3 Forças e Marinha Mercante, destacando-se o 
mais antigo, Vice-Almirante Hélio Leôncio Martins, de 102 anos, e o Tenente da Marinha 
Melchisedec Afonso de Carvalho, Diretor da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, e 
Presidente do Conselho da SOAMAR-RIO, que comandou o desfile dos veteranos a bordo 
das viaturas do CVMARJ, prestando a continência às Autoridades.  

Destaca-se a presença do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo que presidiu a cerimônia, 
e dos Comandantes das 3 Forças, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 
General Eduardo Dias da Costa Villas Boas, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz 
Rossato; Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra 
Ademir Sobrinho; Secretário-geral do Ministério da Defesa, General Joaquim Silva e Luna, e 
Comandante do 1º Distrito Naval, Vice-almirante Leonardo Puntel.  

O CLC Álvaro José de Almeida Jr., presidente do Centro dos Capitães da Marinha 
Mercante esteve também presente ao evento.  

A Medalha da Vitoria foi concedida a 61 veteranos da 2ª. Guerra residentes em todo 
o território nacional, com idades em torno de 90 anos, entretanto apenas alguns dos bravos 
heróis brasileiros puderam deslocar-se ao Monumento para serem condecorados. 

Outras 289 personalidades civis e militares também foram agraciadas por serviços 
relevantes e difusão da memória dos feitos nacionais na 2ª. GM. 

Fonte: SOAMAR 
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MARINHA DO BRASIL - DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS  
 

Em 06 de maio de 2016.  

CIRCULAR Nº 5/2016 

Assunto: Habilitação de Oficiais de Náutica para operação do ECDIS  
Referências: a) Código STCW Seção A-II/1;  
b) SOLAS Cap. V, Reg. 19.2.10; e  
c) Convenção STCW.  

1.PROPÓSITO  
Disseminar à Comunidade Marítima orientações relativas à habilitação de oficiais de náutica 
para a operação do equipamento ECDIS.  

2. INSTRUÇÕES  
A Emenda de Manila de junho de 2010, que altera a Convenção e o Código STCW, impõe a 
necessidade de que os navios que possuam ECDIS tenham tripulantes cursados no referido 
equipamento. É do conhecimento da Autoridade Marítima Brasileira que ainda existe uma 
considerável quantidade de oficiais não habilitados para a sua operação.  
Assim, a Diretoria de Portos e Costas autoriza, em caráter excepcional, os armadores que 
possuam oficiais nessa situação a solicitar às respectivas Sociedades Classificadoras a 
alteração no FORM “E”, do Certificado de Internacional de Segurança de Equipamentos, 
do meio principal de auxílio à navegação para Cartas Náuticas, mantendo como meio 
secundário o ECDIS. Essa autorização é válida até 31 de dezembro de 2016.  
A partir de 01 de janeiro de 2017, os navios equipados com ECDIS deverão ter este 
equipamento registrado no FORM “E” do Certificado Internacional de Segurança de 
Equipamentos como meio principal de auxílio à navegação.  

3. VIGÊNCIA  
Esta Circular entra em vigor na data da sua publicação, ficando cancelada após atendido o 
seu propósito.  

WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO  
Vice-Almirante Diretor           
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Livro Recomendado 
 

 

Este é um livro para quem gosta e quem 
não gosta de ler. Quem gosta de ler vai se divertir 
e conhecer um pouco da vida marinheira (quem 
já conhece vai recordar muita coisa e talvez se 
inserir nela). Já quem não gosta de ler vai também 
se divertir, com a vantagem de que as histórias são 
curtas, engraçadas e específicas de uma atividade 
muito gratificante.  

Além dessas vantagens o preço do livro é 
simbólico – apenas R$ 15,00 – e pode ser 
encontrado na sede do Centro dos Capitães da 
Marinha Mercante. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Membro Permanente 

1 – Conselho Consultivo do Fundo de Desenvolvimento do 

Ensino Profissional Marítimo 

2 – Sociedade Brasileira de Engenharia Naval - SOBENA 

3 – Sociedade Brasileira de Direito Marítimo – ABDM 

4 – Secretaria-Executiva da Comissão Coordenadora dos 

Assuntos da IMO (SEC-IMO) 

Convênio / Parceria 

1 - Instituto de Ciências Náuticas - ICN 

2 - Nautical Institute do Brasil – NIB 

3 – Instituto Rumo ao Mar - RUMAR 
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Almoço Mensal do CCMM – Abr/2016 

Galeria de Fotos 
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P e q u e n a s  H i s t ó r i a s  d e  G r a n d e s  

N a u f r á g i o s  

 

E n d u r a n c e  

 

              Em dezembro de 1914, Sir Ernest 

Shackleton e mais 27 membros de uma expedição 

polar britânica partiram para a Antártida a bordo 

do Endurance, um navio de três mastros, de 45m de 

comprimento. Um dos mais resistentes navios de 

madeira jamais construídos, o Endurance fora 

concebido para resistir aos perigos inerentes à 

navegação em regiões polares. Não obstante, seria 

posto à prova para além dos seus limites. Preso no 

gelo flutuante, durante nove meses o seus casco 

aguentou uma pressão crescente, até que, 

finalmente, o seu costado se partiu. A 27 de 

outubro de 1915, compreendendo que o Endurance 

estava condenado, Shackleton ordenou que se 

abandonasse o navio. 

 Levando consigo barcos salva-vidas e algumas 

provisões, os homens iniciaram uma inacreditável 

aventura de sobrevivência. A sua situação era 

desesperada. O gelo era perigoso e a terra mais 

próxima, península desabitada, ficava a mais de 200 milhas de distância. Shackleton, porém, 

acreditava no lema da sua família: “Pela persistência venceremos”. Estava decidido a 

conduzir os seus homens para a salvação. Decorridos dez duros meses, a provação terminara. 

Mantidos apenas pela sua própria coragem, os 28 homens sobreviveram todos. Embora 

nunca tivessem alcançado o seu objetivo de atravessar a pé o continente gelado, realizaram 

um dos mais extraordinários feitos da história da expedição polar.  

Fonte: História de Grandes Naufrágios – Uma publicação de Seleções do Reader’s Digest - Lisboa 

Nota da Redação:  

Não deixe de ler: 

“Endurance – A Lendária Expedição de Shackleton à Antártida” 

Autor(a): Caroline Alexander 

Editora: Companhia das Letras 
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O Apartamento 
Eliane Pantoja Vaydia (*) 
 

Não se pode dizer que não foram felizes. Foram. Até a manhã seguinte quando ele 
acordou com o despertador, tomou um café às pressas e saiu para o batente. Ela, ainda 
estonteada de sono, tomou café, juntou as migalhas da mesa e aí viu as roupas jogadas no 
chão, as suas misturadas com as dele. Urgente lavá-las. Então procurou onde ficava o tanque.  

Lavar com água e depois pulverizar querosene é a melhor receita para motores 
carburados. Segundo especialistas, para motores com injeção eletrônica, o melhor é fazer 
uma limpeza com vaporizador em uma loja. Também se deve observar se a exposição ao sol 
causou danos à pintura ou aos componentes plásticos no interior do veículo.  

Ah, aqui está o pequeno tanque na pequena área de serviço. Um pouco encardido, a 
louça já rachada; mas nada irremediável. Visto assim de perto, o tanque parece familiar. É só 
deixar as roupas de molho.   

Ele é o pai de toda uma geração de músicos e um dos influenciadores de movimentos 
como o New Wave, o punk e outros ainda em fase larvar mas já lisergicamente estimulados. 
O cantor e compositor lançado na Europa, chega no mercado americano e ainda neste mês 
no Brasil. Seu novo Cd é uma miscelânea lírica de rock, hardcore, tecnopop e disco.  

Foi até a sala. Pequeno e acolhedor era o apartamento. Na sala somente o sofá de 
dois lugares em frente à televisão e uma mesa com quatro cadeiras perto da porta da cozinha. 
Melhor assim quase não daria trabalho. O apartamento ideal não existe. O importante estava 
neles.  

Uma tentativa de assalto à central de pagamentos do Banco X, fez com que o centro 
do Rio tivesse ontem uma tarde parecida com filme policial de Hollywood, sem o glamour, 
é claro. Houve tiroteios entre bandidos, seguranças de banco e policiais. Uma bomba 
estourou dentro da agência e outra foi jogada na rua pelos bandidos em fuga. Não explodiu. 

Arrumou a cama. O quarto, sem enfeites, lhe pareceu de uma nudez monacal. 
Guardou a pouca roupa dos dois no armário depois de esvaziar as malas. Descobre jogadas 
em um canto as meias imundas do marido. Então ele viera para a primeira noite com aquelas 
meias?  

A estimativa preliminar divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE) afirma que o Produto Interno Bruto (PIB) medida de tudo o que é produzido em 
bens e serviços no país cresceu 3,1% no ano passado atingindo cerca de R$ 754 bilhões. Se 
a riqueza fosse dividida igualmente por todos os 157 milhões de brasileiros, a chamada renda 
per capita, cada um teria ganho R$4.772,81 no ano inteiro. 

Um banho e uma ida ao shopping talvez melhorem o dia. Mesmo que seja para não 
comprar nada. Só porque está em lua-de-mel não vai fazer extravagâncias. Almoçará quando 
voltar. Precisa de espaço e de ver pessoas. Para se sentir gente.    

       A porcelana se distingue das outras cerâmicas pelo seu aspecto fino e translúcido obtido 
através do caolim, uma argila especial empregada pela primeira vez na China durante a 
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dinastia Tang. Na França, a porcelana fabricada na cidade de Limoges, na região do 
Limousin, é a mais reputada. É considerada a melhor do mundo. 

Voltando ao apartamento, tomou um café quente. Não ia fazer almoço só para ela. 
Era necessário pensar no jantar. Catou o feijão na sala enquanto ouvia a reprise de uma 
novela. A protagonista era uma garçonete sofredora de mil e uma injustiças. Na televisão o 
apartamento dela era muito bem decorado. 

- Minhas extravagâncias são incontáveis. Já tive casaco de leopardo da Somália, na 
época era o que havia de mais chique. Agora para mim bicho é sagrado. Atualmente, quero 
a casa arrumada, o serviço perfeito e aprender a navegar na Internet. Outro dia tive vontade 
de tingir meu cachorro branco com água de beterraba. Adoro rosa. Meu apartamento tem 
uma sala vermelha e preta e o quarto cor-de-rosa. Gosto de acordar e ver a vida assim. 

Temperou o feijão. Esquentou a água do arroz e picou tomate para a salada. Quem 
sabe deveria pintar o quarto de rosa? Daria um ar mais atual, moderno mesmo. Dividiu o 
frango. Uma parte voltou para a geladeira; na outra, passou limão e sal.  

As transformações tecnológicas têm mudado o perfil dos trabalhadores de modo 
radical e acentuado o problema do desemprego, no Brasil e no mundo. Os números assustam 
os especialistas: a taxa média de desemprego aberto, no Brasil, foi de 5,42% contra 4,64% no 
ano anterior segundo o IBGE. Isso equivale a 938 mil pessoas desempregadas, ou 
procurando emprego, nas seis maiores regiões metropolitanas do país.  

Cortou a cebola chorando e olhando o paredão cinza que dá para a área de serviço. 
Única visão da cozinha. Viu-se de cabelos brancos olhando esse paredão cinza e cortando 
uma fila enorme de frangos descongelados e gordos de hormônios. Haveria saída para o 
amor deles?  

Para fazer o carnaval o Rio deve movimentar algo em torno de R$ 1 bilhão. Esta 
quantia leva em conta os gastos na montagem dos camarotes no Sambódromo, contratos 
com emissoras de TV, arrecadação de impostos, investimento médio das escolas de samba, 
venda de ingressos e vai por aí.  

Ele chegou quase às oito da noite. Meteu a chave na porta e foi entrando. O dia tinha 
sido como os outros, inútil e vazio. Tirou o paletó gasto que jogou no sofá. A gravata, os 
sapatos. A televisão mostrava o jornal do dia. Chamou a mulher. Ninguém respondeu.   

(*) Eliane Pantoja, talentosa poetisa e escritora, além de diretora aposentada do 

departamento de Cosmologia da UFRJ, é esposa do saudoso companheiro Comte. Mauro 
Pantoja.  

Rômulo Augustus, que cedeu seu espaço na “Última Página” para homenagear a autora, 
afirma que Eliane conhece mais astronomia que o também saudoso Hugo Pimentel. 
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 Só podemos dar aquilo que temos em nós mesmos. --Wayne W. Dyer 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Provérbios Populares 

 “Falamos em matar o tempo como se, infelizmente, não fosse o 

tempo que nos matasse”. 
 

  

   

 
 

 

Pensamentos Inesquecíveis 

“Dai-nos forças, Senhor, para aceitar som serenidade tudo o que não possa ser 
mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-
nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra.”  
- Almirante Hart 

  

 
 

 
 

 
Autor desconhecido 

 

 

Frases para Pensar 

“Faça todos sorrirem, mesmo que por dentro você esteja chorando.” 
 
 
 -  Cronin 

 

 

 

 

 

"A democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras que têm sido 

tentadas de tempos em tempos.”  
- Sir Winston Churchill 

 

Frases Inteligentes 

“Os opostos se atraem porque as diferenças se completam”. 
 

 

 

 

- Rui Barbosa 

 

 

 

 

- George Jean Nathan 

  

Frases Divertidas 

“Eu valorizo as pequenas coisas da vida. O meu salário, meu 

pênis...”. 
 

Frases de Winston Churchill 

“Estou sempre disposto a aprender, mas nem sempre gosto que me 

ensinem”. 
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Programação de Cursos no Instituto de Ciências 
Náuticas - ICN

 

 

Destaques das próximas semanas   
 
Curso Básico de Legislação Marítima - LEGMAR 
Local: RIO DE JANEIRO 
Data: 16 a 18/05 
Duração: 24 horas 
 
Curso de Embarcações Rápidas de Resgate - CERR/FRB 
Fast Rescue Boat  
Local: RIO DE JANEIRO 
Data: 16 a 19/05 e 23 a 27/05 
Duração: 32 horas (+ 4 horas de tempo reserva) 
 
Curso Básico de Resgate em Altura e em Espaços Confinados (NR-33) - CSEC40 
Local: RIO DE JANEIRO 
Data: 16 a 20/05 e 23 a 27/05 
Duração: 40 horas 
 
Curso de Controle de Avarias Offshore - CAVO 
Local:  
Data: 16 a 17/05 
Duração: 16 horas 
 
Curso Avançado de Combate a Incêndio - CACI/AFF 
Advanced Fire Fighting 
Local:  
Data: 23 a 27/05 
Duração: 36 horas (+ 4 horas de tempo reserva) 

 
Curso Básico para Equipe de Manobras e Combate a Incêndio em Aeronave - 
MCIA 
Local: RIO DE JANEIRO 
Data: 23 a 27/05 
Duração: 40 horas 
 
Curso Básico de Resgate em Altura e em Espaços Confinados (NR-33) - CSEC40 
Local: RIO DE JANEIRO 
Data: 23 a 27/05 
Duração: 40 horas 
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FACILIDADES CCMM 

ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

Temos convênio com um colega advogado 

que poderá prestar assistência aos nossos 

associados mediante remuneração com 

considerável desconto. 

CLC Carlos Alberto G. Cardoso 

ASSISTÊNCIA ORTOPÉDICA 

CLÍNICA EFFETIVA - Odontologia, 

Ortopedia e Traumatologia - Médico 

Resp. - Dr. André de Souza Lima 

Medicina do Esporte, Perícia Judicial. 

Desconto de 30% sobre a consulta 

particular. Convênio com a UNIMED 

e AMIL DENTAL 

 Av. N. Sª de Copacabana, 807 / 406. 

Tel.: (021) 2549-9552 

www.clinicaeffettiva.com.br         

souzalimaa@terra.com.br 

 

LIVROS 

“HISTÓRIA DA MARINHA 

MERCANTE” - Volumes I e II - 

Alberto Pereira de Aquino  

“O COMANDANTE BAHIA” - 

Carlos Nardin. 

“EMPURRANDO ÁGUA” 

Antônio Haylton Figueiredo 

“TORPEDO - O TERROR NO 

ATLÂNTICO” - Marcus V. Arantes 

 

“MEU PEQUENO GRANDE 

MUNDO” -  Marcus V. Arantes 

“MARINHEIRAS E BREJEIRAS” 

-  Francisco Gondar 

 

 

 

 

BRINDES 

CD “HINO DA MARINHA MERCANTE 

BRASILEIRA” (NOVA GRAVAÇÃO) –  

R$ 15,00 

BOTON COM LOGOTIPO DO CCMM – 

R$ 5,00 

CAMISA POLO –  P/M/G 

BONÉ COM LOGOTIPO DO CCMM – 

 R$ 15,00 

NOVO BRINDE 

CANECA DE CERÂMICA COM GALÃO 

DE CLC – R$ 25,00 

 

 

 

Editor responsável pela “Revista Eletrônica” 

CLC Luiz Augusto Cardoso Ventura 

luizaugustocardosoventura@yahoo.com.br 

CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA 

MERCANTE 

Av. Rio Branco, 45 Sls. 1907/1908 – Centro  

Rio de Janeiro – RJ        CEP 20.090-003      

Tel.: 2253-4623       Tel. (fax): 2518-1638 - E-mail: 

presidencia@centrodoscapitaes.org.br 

Nota da Redação 

Os conceitos emitidos pelos articulistas da Revista podem 

não refletir necessariamente a opinião do CCMM. 

http://www.clinicaeffettiva.com.br/
mailto:souzalimaa@terra.com.br
mailto:luizaugustocardosoventura@yahoo.com.br
mailto:presidencia@centrodoscapitaes.org.br

