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DIRETORIA 

RECESSO do CCMM 

Conforme determinação da Diretoria do CCMM, devido a situação atual na cidade do Rio de Janeiro da pande-
mia do COVID 19, informamos que manteremos a interrupção das atividades do Centro dos Capitães, a princí-
pio até 31/07/2021. A secretaria continuará a funcionar na condição "Home Office" durante este período,  exce-
tuando-se às terças-feiras, quando, somente o primeiro Vice-presidente, CLC Plínio Calenzo, e a secretária Cris-
tina irão à sede do Centro dos Capitães. Qualquer alteração deste planejamento entraremos em contato. Durante 
o período de recesso, por medida de segurança, o CCMM não estará recebendo nas suas instalações, seus sócios, 
associados e o público em geral. Na próxima reunião da Diretoria, serão discutidas as medidas de flexibilização 
para o retorno das atividades do nosso Centro dos Capitães, a serem implementadas a partir do mês de agosto de 
2021. 

Até lá favor permanecer "em capa" nas suas casas.  
Horacio Alberto Duarte 
Diretor Administrativo 
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Um ano depois, contratada a sua construção pelo estaleiro William Patterson Shipbuilders, com o 
batimento da quilha em 26 de junho de 1836, grandes desafios estariam por vir e, um deles, como 
nos mostra o vídeo [*], seria tornar o casco - à época, geralmente de madeira (carvalho) - resistente às 
ondas oceânicas , vencendo-se esse desafio com a instalação de uma estrutura de aço, interna ao cas-
co de madeira. Seu lançamento e comissionamento se deram em 19 de julho de 1837 e em 21de mar-
ço de 1838, respectivamente. 

Em sua viagem inaugural, sob o comando do Capitão James Hosken, partiu  de Bristol (UK) em 08 
de abril de 1838 chegando a Nova York (USA) em 23 de abril, consumindo 15 dias de viagem, en-
quanto os veleiros levavam 60 dias para fazer o mesmo percurso. 

De 1839 a 1840 foi jumborizado. 

Sob a operação do seu armador original, o SS Great Western realizou 45 viagens para Nova York. 

Em abril de 1847 foi vendido para a Royal Mail Steam Packet Company (RMSPC), que realizava 
serviços postais para o Correio Britânico.entre o Reino Unido e as Índias Ocidentais. 

Oito anos depois foi comprado pela Marinha Real Britânica sendo empregado no transporte de tro-
pas durante a guerra da Crimean 

Descomissionado em agosto de 1856, foi deslocado para desmanche no Castle's Yard no Rio Tâmi-
sa.  

Considerado o maior navio do mundo no período de 1837 a 1839. 

Características Principais (após a jumborização) 

 

_____________________________________________________________ 

Referências: 

1. Wikipédia,- A Enciclopédia Livre. 

2. Novo Milenium - Rota de Ouro e Prata. 

NOSSA CAPA 

SS GREAT WESTERN - PRIMEIRO TRANSATLÂNTICO A VAPOR 
(1838 - 1856) 

(CLC Afonso de Ameida Corrêa) 

O SS “Great Western”, de Bandeira  Britânica, foi o primeiro transatlântico, 
de um série de três, projetado pelo Engenheiro-Chefe da Ferrovia  Great Wes-
tern  que ligava Londres a Birstol  , Isambard Kingdom Brunel, para o trans-
porte de passageiros entre o Reino Unido e os Estados Unidos - Bristol versus 
Nova York - unindo dessa forma o modal ferroviário com o marítimo,  com 
destino ao Novo Mundo. 
Em 1835, o projeto de Brunel, apesar de ter sido recusado pela maioria dos 
Diretores da Ferrovia, teve o apoio de um deles, surgindo então a companhia 
de navegação denominada Great Western Steam Ship Co. 

Isambard  Kingdom 
Brunel 

Nome: SS Great Western.     
Bandeira: ............................................Reino Unido. 
Construtor: ........William Patterson Shipbuiders Co.                         
Deslocamento:.......... ....................................2.300 t. 
Tonelagem : ....................................................1,700 
Comprimento total:....... ............................. 76,80 m 
Comprimento entre perpendiculares:... .......64,62 m 
Boca: ................................... ......................17, 59 m 
 

Calado:..................................................... ND 
 
Potência Instalada: ....Máquina a vapor de 2 cils. 
                                                  760 hp (560KW)                                                      
Tripulantes:   .................................................. 60 
Propulsão: .......................2 rodas de pás, laterais  
                              + 4 Mastros (velas auxiliares) 
Velocidade: .............................................8,5 nós 
Passageiros:....... ............................................148 

https://youtu.be/kqX6_L2WNcQ
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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 exclu-
sivo 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:  

Associação Profissional  
de Capitães de Longo Curso e de Cabotagem da Marinha Mercante 

CNPJ: 29554268/0001-57 
Banco Bradesco (237) - Agência: 2579-8 

Conta Corrente 209-7 

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

O presidente  do CCMM e seus  diretores 
parabenizam a todos, desejando saúde, 

paz e prosperidade. 

João Pedro do Nascimento 02/06 

Raimundo Nonato Gonçalves Bentes 02/06 

Antônio Mário Cônor de Oliveira 09/06 

Cássio Lopes Guimarães 11/06 

Cláudio Antônio da Cruz Oliveira 13/06 

Ricardo Alfredo Pereira da Cruz 14/06 

Francisco Cesar Monteiro Gondar 17/06 

Lucival Gonçalves de Alcãntara 19/06 

Hilton Santos Moreno 22/06 

Armando William Brunetto 26/06 

Raildo Viana do Nascimento júnior 29/06 

Carlos Alberto Pereira da Slva 30/06 
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O Centro dos Capitães congratula-se com seus Diretores, sócios, associados e membros da Comunida-
de Marítima, pelo Dia Internacional do Marítimo, lembrando as palavras de um antigo Secretário-Geral 
da Organização Marítima Internacional (IMO): " Se os navios mercantes parassem, de uma vez, em 
todo mundo, metade da população morreria de fome e a outra de frio." 

    

 
 

O CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE (CCMM) é uma organização sem fins 
lucrativos que congrega os Capitães de Longo Curso e Capitães de Cabotagem da Marinha Mercante 
Nacional, podendo ainda admitir em seu quadro de associados Oficiais Superiores da Marinha do Bra-
sil (Armada), Oficiais de Náutica que já tenham desempenhado a função de comando, Capitães Fluvi-
ais e Capitães Amadores. 

O principal objetivo do CCMM é a perpetuação do modal do transporte marítimo brasileiro e o aperfei-
çoamento técnico e moral da categoria, defendendo seus associados sob o aspecto profissional e moral, 
conforme citaremos em exemplos no decorrer dessas considerações. Além do quadro principal, o esta-
tuto do CCMM permite ter uma gama de associados honorários constituída de pessoas idôneas que fi-
zeram fato de relevância significativa para a Marinha Mercante Nacional ou para os comandantes de 
navios brasileiros. 

Além do trabalho em prol de seus associados, o CCMM tem como objetivo singular o desenvolvimen-
to sustentável da Marinha Mercante no intuito de garantirmos um transporte marítimo à altura da gran-
deza do nosso país. 

O CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE mantém suas despesas exclusivamente 
com a contribuição de seus associados, que atualmente perfaz o valor de setenta reais (R$70,00) men-
sais por sócio ou associado. O presidente do CCMM e seus diretores nada recebem e são responsáveis 
por suas despesas pessoais. A eleição do CCMM se faz a cada triênio desde 1933, sendo realizado por 
voto direto dos associados, que elegem um presidente, 2 vice-presidentes, 7 diretores e 7 suplentes de 
diretores, dos quais são selecionados e dentre os CLCs e CCBs na ativa e aposentados que tenham o 
apoio da maioria dos comandantes nacionais. Após a eleição, o presidente e seus diretores terão a fun-
ção de representar os comandantes brasileiros nas lides que envolvem o transporte marítimo no mar e 
em terra. 

Nos 88 anos de sua existência, o CCMM vem mantendo estreitos laços com as autoridades governa-
mentais nacionais e internacionais, monitorando, comentando e, quando necessário, interferindo no re-
gramento que afeta a Marinha Mercante ou a figura do Comandante. O trabalho ao longo dessas quase 
9 décadas rendeu ao CCMM, e por consequência a todos os comandantes brasileiros, o reconhecimento 
da entidade com o agraciamento da Medalha do Mérito Naval pela Marinha do Brasil, medalha essa 
que o CCMM orgulhosamente ostenta em sua bandeira. 

Das inúmeras atribuições do cotidiano do CCMM, pode-se destacar a defesa de seus associados quan-
do desrespeitados ou desconsiderados em suas funções de comandante, cabendo aqui uma ressalva: o 
CCMM não negocia salários ou gratificações para seus associados. Entretanto, reividica do seguimento 
civil e militar a devida atenção às lides que envolvem o comando do navio. Dessa forma, o CCMM não 
permite que órgãos públicos ou civis desrespeitem a figura do comandante do navio, sendo esse defen-
dido pelo Centro veementemente quando afrontado por qualquer que seja a outra parte. 

Foi nesse contexto de atuação diligente em prol de seus associados que há alguns anos, quando da pu-
nição indevida de um comandante de navio, por um oficial da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro, 
em razão de ter desembarcado um tripulante indisciplinado, o CCMM agiu imediatamente. De fato, a 
punição da Capitania foi rigorosa, com suspensão de 15 dias nas funções do Comandante e registrada 
na Caderneta de Inscrição e Registro Marítimo. O fato, quando encaminhado ao CCMM, foi levado ao  

MENSAGEM DO CCMM  PELO DIA INTERNACIONAL DO  MARÍTIMO 

O CENTRO DOS CAPITÃES e a MARINHA MERCANTE NACIONAL  

Comodoro Alvaro José de Almeida Junior 

Comodoro Alvaro José de Almeida Junior 
CLC Plínio Rodrigues Calenzo 
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conhecimento da Diretoria de Portos e Costas, na ocasião tendo como Diretor o Exmo.Vice-
Almirante Casales, que além de cancelar a punição, determinou que somente o Capitão dos Portos, 
após abertura de inquérito e conclusão da culpabilidade do Comandante da Marinha Mercante, pode-
ria puni-lo. Determinação essa que vale até os dias atuais. 

Outro caso emblemático, no qual o CCMM atuou, foi o do desembarque, no Oriente Médio, de um 
Comandante de navio de uma grande empresa estatal. O desembarque se deu porque na ocasião três 
praticantes de oficiais enviaram uma carta à ouvidoria da empresa reclamando de maus tratos a bor-
do do navio. 

Além da notória disparidade da cadeia hierárquica, a estatal não apurou os fatos antes de desembar-
car o Comandante, tampouco informou o motivo pelo qual o estava desembarcando em local tão re-
moto e inadequado. 

O CCMM, ao ter notícias do ocorrido, solicitou reunião com o presidente da estatal, que não se en-
contrava no Brasil e passou a questão ao diretor técnico da empresa, Engenheiro Agenor Junqueira, 
que recebeu o atual Presidente do Centro e atentamente ouviu os argumentos expostos, considerando
-se que o questionamento da cadeia de comando do navio acarreta a efetiva desordem a bordo. A 
Marinha Mercante tem uma clara e irrefutável hierarquia a bordo a fim de garantir a segurança da 
vida humana no mar em ambiente adverso e perigoso como são as travessias marítimas. A bordo do 
navio não é local onde pode-se descumprir ordens, pois quando a hierarquia desembarca por um bor-
do o acidente embarca pelo bordo contrário. 

Após as considerações do CCMM, o diretor técnico da empresa reconsiderou a atitude de desembar-
que e atendeu ao pedido do Centro de embarcar o Comandante no primeiro porto de escala do navio 
e retirar o fato de sua ficha profissional. Quanto aos praticantes, essa é uma outra história... 

São centenas de casos da intervenção do CCMM, que poderiam ser citados amplamente, suficientes 
para compilar um livro de história, desde a atuação do CCMM na segunda-guerra mundial até sua 
atuação na guerra do Golfo, onde houve a efetiva participação de navios mercantes brasileiros na zo-
na de guerra, ou ainda durante a pandemia da covid-19 que ainda perdura no mundo. 

Além da atuação diligente em casos que envolvem a atuação profissional de seus associados, bem 
como suas vidas e segurança, o CCMM coloca à disposição dos associados uma sala no centro da 
cidade do Rio de Janeiro, com decorações marinheiras, livros técnicos, sala de reunião e realiza, ain-
da, homenagens rotineiras aos comandantes que se destacam na labuta profissional. 

Entretanto, não é só de representação efetiva ao associado que se destaca a atuação do CCMM. De 
fato, cumpre destacar as atividades realizadas pelo Centro em prol da Marinha Mercante, que na 
maioria das vezes são de conhecimento restrito dos comandantes de navios, não atingindo os demais 
profissionais que integram os quadros da Marinha Mercante. Dentre essas atividades, algumas se 
destacam abaixo e sua totalidade poderá ser pesquisada em nossa página eletrônica ou ainda em nos-
sa sede. 

LIVRO HISTÓRIA DA MARINHA MERCANTE 

O livro aborda os relatos da Marinha Mercante Nacional desde a independência do Brasil até os dias 
atuais, foi escrito pelo Conselheiro do CCMM CLC Alberto Aquino. 

Quando um povo não conhece a própria história está fadado a cometer os mesmos erros. Dessa for-
ma a obra do CLC Aquino aborda de forma técnica e objetiva toda a narrativa da História do Trans-
porte Marítimo brasileiro, desde o herdado pelos colonizadores portugueses até o ano de 2002, con-
tando atualmente com uma edição atualizada. 

MEMORIAL DA MARINHA MERCANTE LOCALIZADO NO CIAGA 

O memorial recebeu o nome de todos os navios da Marinha Mercante que foram perdidos através 
da cruel ação do Eixo contra o Brasil. Foram 36 navios brasileiros torpedeados que levaram à 
morte número superior a um milhar de brasileiros, entre tripulantes e passageiros. Esse número é 
consideravelmente superior ao perdido pela FEB na campanha da Itália. O memorial foi financia-
do pela Marinha do Brasil, que reconhece o glorioso feito de nossos bravos tripulantes. 
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HINO DA MARINHA MERCANTE 

Até poucos anos atrás, os Oficiais da Marinha Mercante contavam apenas com o hino da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha Mercante, que apesar de ser emocionante e muito bem composto, 
carecia de enaltecer a grandiosidade do transporte marítimo brasileiro. Dessa forma, em uma ação 
totalmente patrocinada pelo CCMM, foi apresentada ao alto comando da Marinha uma sugestão de 
hino, que representa nossa bela Marinha Mercante com toda sua grandeza. O hino de autoria do Pre-
sidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante Comodoro Alvaro José de Almeida Junior e  do 
Comodoro Francisco César Monteiro Gondar, o primeiro autor da letra e o segundo da música,  des-
creve com grandiosidade os atributos necessários para ser um homem do mar, assim como a impor-
tância da navegação para o Brasil e para o mundo. Atualmente, o hino é tocado em todas as cerimo-
nias alusivas à Marinha Mercante. 

BANDEIRA DA MARINHA MERCANTE 

A bandeira é a simbologia máxima de um Estado soberano, uma sociedade, um clã, uma coroa ou 
reino, ou seja, toda e qualquer entidade constituída, que seja uma nação e seu povo, ou mesmo uma 
família tradicional, possui uma bandeira, mesmo com tamanha importância a nossa Marinha Mer-
cante não possuía o seu estandarte. Foi com esse intuito que, em 2016, o Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, se deu conta de que o Brasil precisava ter 
sua Bandeira da Marinha Mercante. A demanda foi comunicada ao atual Presidente do CCMM e, 
com o apoio da Diretoria de Portos e Costas, comandada pelo Vice-Almirante Wilson Pereira de Li-
ma Filho, a encomenda da bandeira foi feita ao setor de heráldica da Diretoria de Patrimônio Históri-
co e Documentação da Marinha. A Bandeira, nas cores azul, prata e amarelo, possui a constelação 
Cruzeiro do Sul na parte superior e o símbolo alusivo ao empreendimento naval do Barão de Mauá, 
patrono da Marinha Mercante, na parte inferior. 

COMANDO DO CIAGA  

Quando o Diretor do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha foi substituído de um Contra-
Almirante por um Capitão de Mar e Guerra, o CCMM solicitou audiência com o Comando da Mari-
nha no intuito de expor dados razoáveis e argumentos fundamentados de que o CIAGA era merece-
dor de ter um Oficial General no Comando. Após algumas audiências, o Comando da Marinha deci-
diu nomear um Contra-Almirante para Comandante do Centro de Instrução, como ocorria anterior-
mente. 

MEDALHA DO MÉRITO NAVAL 

O que dizer daquele tripulante que passou a maior parte da sua vida embarcado em navios, cumprin-
do sua missão e transportando com orgulho o seu amado pavilhão? Ocorre que além de uma cader-
neta cheia de anotações, não era possível dimensionar quem deu o maior quinhão de sua juventude a 
bordo de navios. Dessa forma, para solucionar essa questão, o CCMM levou à DPC, na gestão do 
Vice-Almirante Lima Filho e com o apoio do Comandante da Marinha, a necessidade de reconheci-
mento, através de medalha, dos tripulantes que tanto se esforçam a bordo dos navios. Atualmente a 
Medalha do Mérito Marítimo é concedida com uma, duas, três ou quatro âncoras, sendo que as 4 ân-
coras ainda podem ser de bronze, prata ou dourada, representando efetivamente a quantidade de dias 
de mar que cada tripulante possui. 

COMODORO DA MARINHA MERCANTE 

Há vários anos o posto máximo que um oficial de náutica da Marinha Mercante poderia galgar era o 
de Capitão de Longo Curso. Entretanto, sem mencionar o fato da notória dificuldade de ostentar os 4 
galões na platina, fazia-se necessário uma outra diferenciação. Uma que pudesse dizer que aquele Ca-
pitão de Longo Curso havia, de fato, se destacado mais do que os demais, o que seria o Generalato 
dos Comandantes da Marinha Mercante.  No intuito de atender os anseios de seus associados, o 
CCMM solicitou à DPC, durante a administração do Exmo.Vice-Almirante Paulo José, que fosse cri-
ado o título de Comodoro da Marinha Mercante, o que de fato aconteceu na gestão do Vice-
Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, e anualmente o CCMM indica um CLC para receber o títu-
lo de Comodoro. 
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CURSOS ESG E EGN 

Desde 1980, o CCMM indica anualmente um CLC para a realização do curso C-PEM na Escola de 
Guerra Naval. O C-PEM tem o objetivo de capacitar os comandantes que estejam em meados de sua 
carreira, nas questões referentes a Política e Estratégia Marítima, sendo o último curso da carreira do 
CLC, com o título de Doutor em Ciências Navais. Além da EGN, o CCMM também indica um CLC 
por ano para a Escola Superior de Guerra (ESG). 

Os cursos em questão elevam sobremaneira a capacidade e o discernimento dos CLCs, preparando-
os para cargos estratégicos na alta administração da empresa ou em empreitadas elaboradas a bordo 
de navios. 

PROJETO DE LEI BR DO MAR 

Desde o surgimento do projeto BR do Mar o CCMM vem atuando junto a Presidência da República, 
Senado e Congresso no interesse da manutenção da bandeira brasileira nos navios da Marinha Mer-
cante Nacional  

O Centro de Capitães da Marinha Mercante está convicto de que vem cumprindo sua missão em re-
presentar os Comandantes de Navios em prol do desenvolvimento e manutenção da Marinha Mer-
cante Nacional. 

 O CCMM estimula constantemente a todos os comandantes jovens e antigos que contribuam com 
ideias, comentários, participação em nossas reuniões, ou mesmo para uma estimada visita para um 
café, para que continuemos monitorando, comentando e atuando no rumo do engrandecimento da 
Marinha Mercante Nacional. 

 

                                                        
 

 

 

 

AGENDA DO CCMM 

O Centro dos Capitães da Marinha Mercante foi recebido em audiência virtual pelo Diretor Geral 
da ANTAQ, o Ilustríssimo Sr. Eduardo Nery no dia 02 de março de 2021. 

Além da presença do Diretor Geral Sr. Eduardo Nery e outros membros executivos da ANTAQ, o 
Centro dos Capitães da Marinha Mercante se fez representar pelo primeiro Vice-presidente CLC 
Plínio R. Calenzo e segundo Vice-presidente CLC Joselito Câmara, como prepostos do seu Presi-
dente, Comodoro Alvaro José de Almeia Junior. 

A ANTAQ é a autarquia brasileira vinculada ao Ministério da Infraestrutura que é responsável 
pela regulação, controle tarifário, estudo e desenvolvimento do transporte Aquaviário no Brasil. 

Sendo uma das autarquias mais importantes para o transporte marítimo brasileiro a ANTAQ foi 
criada em 5 de junho de 2001 e dedica-se desde aquele momento a tornar mais econômica e viá-
vel a movimentação de pessoas e bens pelas vias navegáveis brasileiras. Nessa questão, além da 
eficiência a agência ainda regula as tarifas e as licenças de operações e outorga as empresas para 
prestarem serviço e transporte marítimo em todo o território nacional. 

Na ocasião foram debatidos itens referentes a importância do transporte marítimo brasileiro desde 
o século XVI até os dias atuais, assim como as principais dificuldades encontradas pelos navios 
nos portos brasileiros. Foram realizadas explicações referentes à agilidade e metodologias que já 
são aplicadas ao redor do mundo e no Brasil em toda a indústria marítima. 

02 de março 

CENTRO DOS CAPITÃES EM AUDIÊNCIA COM A AGÊNCIA NACIONAL 
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 

(CLC Plínio R. Calenzo) 
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04 de Junho 

CENTRO DOS CAPITÃES EM AUDIÊNCIA COM AGÊNCIA NACIONAL DO 
PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIO COMBUSTÍVEL  

O Centro dos Capitães da Marinha Mercante no dia 04 de junho foi recebido em audiência virtual 
pelo Diretor Geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Excelentíssimo Contra-Almirante 
Rodolfo Henrique Saboia. 

Nessa audiência, o Presidente do CCMM Comodoro Alvaro José de Almeida Junior foi represen-
tado pelo primeiro Vice-presidente  CLC Plínio R. Calenzo e pelo segundo Vice-presidente  CLC 
Joselito Guerra de Andrade Câmara. 

A ANP foi criada em 1997 e é o órgão regulador das atividades que integram as indústrias de pe-
tróleo, gás natural e de biocombustíveis no Brasil. Suas atividades foram iniciadas em 14 de ja-
neiro de 1998. Vinculada ao Ministério de Minas e Energia é a autarquia federal responsável pela 
execução da política nacional para o setor. 

Dentre suas obrigações estão o estabelecimento de regras por meio de portarias, resoluções e ins-
truções normativas, a promoção de licitações e celebração de contratos em nome da União com 
os concessionários em atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás 
natural, bem como de transporte e estocagem de gás natural, além de zelar pelo cumprimento das 
normas nas atividades das indústrias reguladas diretamente ou mediante convênios com outros 
órgãos públicos. 

Tendo em vista que a maior parte do petróleo e gás produzido no Brasil encontra-se no mar, o 
CCMM em audiência com o Diretor Geral da ANP Excelentíssimo Senhor Contra-Almirante Sa-
boia explicou as características principais do transporte marítimo no Brasil, desde os seus pri-
mórdios até o presente. Destacando a importância da logística marítima para a manutenção da 
soberania nacional e a independência energética que vem em conjunto com a autossuficiência na 
produção do petróleo e na autossuficiência da logística do petróleo, que é o transporte marítimo 
entre a produção nas bacias petrolíferas e sua distribuição para os portos, terminais e refinarias. 

O CCMM se colocou à disposição para continuar colaborando com os órgãos governamentais no 
intuito de garantir uma melhor eficiência do transporte marítimo brasileiro, assim como manuten-
ção e preservação das vias navegáveis. 
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08/ JUNHO 

CENTRO DOS CAPITÃES VISITA PRESIDENTE DA PETROBRAS 

O Presidente do Centro dos Capitães da Marinha 
Mercante Comodoro Alvaro José de Almeida Ju-
nior esteve no último dia 08 de junho numa audi-
ência com o Presidente da Petrobras, o Excelen-
tíssimo Senhor General de Exército Joaquim Sil-
va e Luna. 

Acompanharam a reunião o Chefe de Gabinete da 
Presidência da Petrobras o Ilustríssimo Senhor 
Coronel Jorge Ricardo Áureo Ferreira e o primei-
ro Vice-presidente do Centro dos Capitães o Ca-
pitão de Longo Curso Plínio R. Calenzo. 

Na ocasião o presidente do Centro de Capitães 
Comodoro Alvaro apresentou para o General Sil-
va e Luna as particularidades do transporte marí-
timo brasileiro. 

Da esquerda para a direita CLC Calenzo, 
Comodoro Alvaro e GE Silva e Luna. 

A Petrobras que é proprietária da subsidiária Transpetro, maior empresa de navegação brasilei-
ra, recebeu os representantes do CCMM para a explanações diversas, dentre elas a complexida-
de do transporte marítimo, as particularidades do mercado nacional e internacional das navega-
ções de cabotagem e longo curso. 

Foram abordados vários assuntos pertinentes à Marinha Mercante, como a alienação de navios, 
construções passadas e recentes, a formação dos aquaviários, assim como a comparação dos di-
versos mercados marítimos existentes. 

Não obstante, há mais de seis décadas que a Petrobras possui uma importância ímpar para a Ma-
rinha Mercante Nacional. Em 1949, após a Segunda Guerra Mundial e com a definição da troca 
da matriz energética do carvão para o petróleo o governo brasileiro fundou a FRONAPE (Frota 
Nacional de Petroleiros) e, posteriormente, em 1953 fundou a Petrobras, sendo a FRONAPE 
transferida do Conselho Nacional do Petróleo para a recém criada Estatal. 

 Na década de 1970 a FRONAPE chegou a ter uma das maiores frotas de navios petroleiros do 
mundo, balizando os preços dos fretes marítimos no hemisfério Sul do planeta. Em 1998 por 
ordem governamental a Petrobras cria a Transpetro e transfere as operações dos navios tanques 
para a nova subsidiária. 

Antes do Brasil ter autossuficiência na produção de Petróleo o país dependia dos navios tanques 
que traziam o petróleo e seus derivados do Caribe e do Golfo Pérsico. Após a conquista da au-
tossuficiência na produção de petróleo, o Brasil passou a depender dos navios tanques para fazer 
o transporte do petróleo das plataformas marítimas para os terminais em terra/refinarias ou a ex-
portação do excedente para mercados consumidores, principalmente para a China. 

Em resumo, antes e depois da autossuficiência do petróleo, o Brasil dependia e continua a de-
pender dos navios petroleiros, seus Comandantes e Tripulantes para garantir a energização do 
país e assim, dessa forma, a audiência com o Presidente da Petrobras, o  Excelentíssimo Senhor 
General de Exército Silva e Luna se torna de fundamental importância para que a maior empre-
sa do Brasil continue contando com uma cadeia logística do transporte marítimo que colabora 
com a importante missão de garantir a produção, distribuição do petróleo e derivados, dentro de 
uma previsibilidade de preço do petróleo, que gere conforto e segurança a todos os brasileiros. 

O Centro dos Capitães da Marinha Mercante sempre  colaborou com a  Petrobras,  desde  a fun-
dação da FRONAPE em 1949 e continua colaborando até os dias atuais. Sempre visando o bom 
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HISTÓRIAS DA MARINHA MERCANTE  

 

CLC – Alberto Pereira de Aquino          

OS NOSSOS HERÓIS ESQUECIDOS 

Na década dos 60, do século passado, nós, jovens pilotos, tivemos oportunidade de embarcar em 

navios de nossa Marinha Mercante que navegavam sob o comando de grandes Comandantes, muito 
deles veteranos da I Guerra Mundial (1914 – 1918) e da II Guerra Mundial (1939 – 1945). 

Quanto a mim, tive o privilégio de ter como Comandantes o CLC Severino Sotero de Oliveira, o 
CLC Ernesto Mamede Vidal e o CLC Érico Xavier de Menezes, que são personagens de nossa His-
tória Marítima. 

Na I GM, a participação de nossa MM, apesar de desconhecida para uma grande parcela da opinião 
pública brasileira, foi muito importante para o esforço de guerra das nações aliadas, que lutavam 
contra os Impérios Centrais (Alemanha e Áustria-Hungria). 

Além das perdas sofridas por ataques de submarinos alemães (navios Paraná, Lapa, Macau, Guaíba, 
Acari e Taquari), ocorreram vários acidentes, causados durante a navegação às escuras em comboi-
os e em outras situações  

 

ESQUEMA DE UM COMBOIO 

desempenho do transporte marítimo e garantia do abastecimento de petróleo e derivados no país. 
No final da audiência o presidente do CCMM Comodoro Alvaro reafirmou que o CCMM conti-
nuará dando suporte técnico irrestrito para a Petrobras, no intuito de elevar o desempenho da em-
presa, no uso das vias marítimas, com segurança, tanto na cabotagem quanto no longo curso, con-
tribuindo para que a mesma possa atingir sua maior performance possível, para o bem da Mari-
nha Mercante Nacional e do nosso País. 
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Outro fato importante foi o do fretamento à França, com tripulações brasileiras, de trinta navios (ex-
alemães), que haviam sido apresados em portos brasileiros: Airuoca, ex-Roland; Alegrete, ex-
Salamanca; Alfenas, ex-Si. Nicolas; Aracaju, ex-Persia; Atalaia, ex-Karl Woermann; Baependi, ex-
Tijuca; Bagé, ex-Sierra Nevada; Barbacena, ex-Gundren; Cabedelo, ex-Prussia; Camamu, ex-
Steinmark; Caxambu, ex-Mineburg; Curitiba, ex-Walbourg; Guaratuba, ex-Corrientes; Iguaçu, ex-
Santa Rosa; Ingá, ex-Etruria; Itu, ex-Cap Rocca; Jaboatão, ex-Arnold Ansink; Joazeiro, ex-Santa Lu-
cia; Lages, ex-Rauenfells; Leopoldina, ex-Blucher; Macapá, ex-Frieda Woermann; Maceió, ex-Santa 
Anna; Mandu, ex-Posen; Parnaiba, ex-Alrich; Pelotas, ex-Pontos; Sabará, ex-Monte Penedo; Santa-
rém, ex-Eisenack; Santos, ex-Santos; Sobral, ex-Cap Villano e Taubaté, ex-Franken. 

Aqueles navios ficaram trafegando em áreas de guerra, expostos a todas as vicissitudes e riscos, 
transportando cargas e tropas, atendendo às necessidades dos aliados, no Atlântico Norte, Mar do 
Norte e Mediterrâneo. 

O sacrifício de suas tripulações, até hoje, permanece ignorado ou esquecido. 

Quando a guerra terminou, a França se recusou a pagar os afretamentos dos trinta navios brasileiros 
que utilizou. E para completar esse inesperado calote, ainda se apossou do “Sobral” e do 
“Leopoldina” e não indenizou a perda do “Maceió”, por torpedeamento e do “Camamu”, que soço-
brou! 

Os problemas só foram resolvidos com o cumprimento das cláusulas do Tratado de Versalhes 
(1919). 

Na II GM a nossa MM também esteve muito atuante e, como sempre, foi a primeira a sofrer ataques 
dos alemães e italianos e até de nações ditas “amigas”, como a Inglaterra, que se achava no direito 
de deter navios brasileiros e retirar de bordo cargas e passageiros de nações inimigas deles.  

À semelhança do que ocorreu na I GM, na II GM também fretamos navios com tripulações brasilei-
ras. Desta vez fretamos aos Estados Unidos. 

 Eram os seguintes os navios que, em 1942, foram fretados: Apalóide; Bahialóide; Cearalóide; Ga-
vealóide; Goiaslóide; Minaslóide; Nortelóide; Pelotaslóide; Pirailóide; Recifelóide; Riolóide; Sulói-
de e Vitorialóide. Todos eles eram navios apreendidos aos alemães, italianos, finlandeses e dinamar-
queses, que se encontravam em portos brasileiros, quando o Brasil declarou guerra aos países do Ei-
xo (Alemanha, Itália e Japão). 

Em 1942, seguiram para reparos, nos Estados Unidos, dois grandes navios de passageiros que foram 
apreendidos em portos brasileiros: o italiano “Conte Grande” e o alemão “Windhuk”, que nunca 
mais foram a nós devolvidos, porque foram vendidos aos americanos. 

“CONTE GRANDE” “WINDHUK” 
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 Na II GM a Marinha Mercante Brasileira perdeu, aproximadamente, 22% de sua tonelagem total 
(31 navios), por ação de submarinos alemães e italianos. Nesse total não estão incluídos os navios 
perdidos por abalroamento, encalhe ou outras causas. 

Naqueles torpedeamentos, 474 tripulantes e 502 passageiros perderam a vida!  

Tanto na I GM quanto na II GM a nossa MM garantiu tanto as nossas necessidades de importa-
ção e exportação, quanto o transporte de cargas e passageiros na cabotagem.   

As vidas e navios perdidos naquelas duas grandes guerras, não impediram nem acovardaram as 
nossas tripulações que continuaram a executar, anonimamente, as suas atividades. 

Estes são os nossos heróis esquecidos! 

Para não ser injusto com a verdade histórica, houve um único dia em que o povo e a imprensa 
brasileiros tiveram a oportunidade de reconhecer e aplaudir a bravura e o sacrifício das tripula-
ções dos navios da MB e da MM. Foi no dia da Parada da Vitória, que comemorou o fim da II 
GM. 

Esta cerimônia foi maravilhosamente descrita no livro “A Marinha do Brasil na Segunda Guerra 
Mundial” da autoria do Almirante Oscar Saldanha da Gama, que está assim descrita: 

PARADA DA VITÓRIA 

Na manhã do dia 7 de novembro de 1945 os navios da Força Naval do Nordeste e da Força Naval 
do Sul, que haviam lutado nos mares na II Guerra Mundial, fundeados em perfeita formatura, na 
Baía da Guanabara, tendo as guarnições dispostas pela borda, com os “vivas” da Ordenança, sal-
varam à passagem do Presidente da República, Dr. José Linhares, que se fazia acompanhar do 
Ministro da Marinha Jorge Dodsworth Martins. 

Após a Revista Naval, na escadaria da Biblioteca Nacional, o Presidente da República, o Ministé-
rio, o Legislativo, a Magistratura e o Clero assistiram a passagem dos marinheiros. 

O desfile foi organizado no pátio do Arsenal de Marinha, na seguinte ordem: 

a) Automóvel aberto com o Contra-Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra, comandante   
da Força Naval do Nordeste; 

b) Banda de música e marcial; 

c) Bandeira nacional, com guarda armada; 

d) Representação dos navios perdidos – Camaquã, Vital de Oliveira e Bahia; 

e) Grupo das guarnições dos CSs “J”, CSs “G”, Subsistência, Saúde, Carioca, Rio Bran-
co,   CTs “B”, CTs “M”, Rio Grande do Sul, Belmonte, submarinos, José Bonifácio; 

f) Automóvel aberto com o comandante da Força Naval do Sul, Contra-Almirante Octá-
vio Figueiredo de Medeiros; 

g) Bandeira nacional com guarda armada; 

h) Grupo das guarnições do Fernandes Vieira, Jaceguai, Piauí, Defesa Flutuante, CT Ma-
ranhão, Navios-Minéiros, Minas Gerais e São Paulo; 

i) Grupos do Exército e da FAB; 

j) Grupo da Quarta Esquadra Americana; 

k) Grupo de tripulantes da Marinha Mercante; 

l) Grupo do Corpo de Fuzileiros Navais. 

O itinerário foi Visconde de Inhaúma, Rio Branco, volta na Cinelândia, 13 de Maio, Largo da 
Carioca, Uruguaiana e, novamente, Visconde de Inhaúma e Arsenal. 

No dia seguinte, 8 de novembro de 1945, o “Jornal do Brasil” publicou o seguinte artigo sobre o  
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desfile do dia anterior:  

“IMPORTANTE DESFILE DAS FORÇAS NAVAIS – TIVERAM PARTE NA PARADA AS 
GUARNIÇÕES DE TODOS OS NAVIOS”. 

“A cidade viveu ontem um dos mais belos espetáculos que já foi dado a assistir. Desfilaram pe-
rante o Chefe do Governo, as Altas Autoridades e o Povo da Capital da República, na grandiosa 
parada cívico-militar, as Forças Navais Brasileiras que lutaram no conflito que acaba de se ence-
rar”. 

“A Avenida Rio Branco, engalanada de ponta a ponta com as bandeiras do Brasil, apresentava um 
aspecto soberbo, vendo-se igualmente, em cada esquina da grande artéria, emblemas da nossa Ar-
mada tais como âncoras com o dístico “Tudo pelo Brasil”. 

“Colaborando espontaneamente com as autoridades em tão significativa homenagem às Forças 
Navais, numerosas casas comerciais, do centro da cidade, expuseram belíssimas vitrinas alusivas 
ao memorável acontecimento cívico e aos feitos gloriosos dos marujos”. 

“Desde algumas horas antes da que fora determinada para o início do desfile das guarnições da 
Esquadra Brasileira, intenso era o movimento nas principais ruas da cidade, mormente na nossa 
principal avenida onde os bravos homens do mar desfilariam.” 

“Ao longo dos cordões de isolamento cada qual procurava reserva-se o melhor lugar, a fim de que 
nada perdesse”. 

“Foi a primeira vez, desde que o Brasil entrou na Guerra, que os marinheiros formaram, após a 
atracação de seus navios e o desfile naval na baía.” 

“Tremulam bandeiras e galhardetes! O dia apresentou-se magnífico, abrilhantando o memorável 
acontecimento.” 

“A natureza colaborou com o povo carioca que soube, mais uma vez, demonstrar seu entusiasmo 
pelo garbo militar. Bandeiras e galhardetes, pequenos fragmentos volantes de papel, gente em to-
das as janelas, tudo feito para que o desfile dos nossos marujos se revestisse do maior brilhantis-
mo. As palmas entusiasmadas que a todo o momento estrugiam e demoravam a serem extintas, 
eram sem dúvida, as melhores e as mais sinceras manifestações de agradecimento público, já que 
ninguém ignora o importante papel que a Marinha do Brasil exerceu na Batalha do Atlântico, nas 
mais árduas missões que o comando superior lhe destinou”. 

“Bravos entre os bravos, os marinheiros brasileiros sentiram ontem, quando foram envolvidos pe-
los calorosos aplausos de milhares de pessoas que acorreram à Avenida Rio Branco, que não fo-
ram esquecidos pelos seus patrícios e que estes reconhecem a magnitude de seus sacrifícios em 
prol da segurança e bem-estar das famílias”. 

“Quase no final do desfile, viam-se os homens da valorosa Marinha Mercante, que dentro do nú-
mero de navios perdidos se colocou, em percentagem, na vanguarda das frotas comerciais de todo 
o mundo”. 

“Eram bem poucos os seus representantes, pois naturalmente foram colhidos somente os oficiais e 
marujos dos poucos navios surtos no porto, já que a sua grande maioria levava a nossa bandeira 
ondulando aos ventos dos mares por todas as partes do globo”. 

“Esses homens não tinham o garbo dos da Marinha de Guerra, mas, nas suas rudes faces, cresta-
das pelas intempéries, estava estampada a sua determinação em manter os seus navios no mar, 
mesmo quando traiçoeiros inimigos os espreitavam”. 

“Muitos traziam medalhas de guerra nos seus peitos. Foram os mais belos e merecidos galardões 
que já tivemos ocasião de ver”. 

“Levavam os marinheiros mercantes uma bela faixa com os dizeres: “Marcha da vitória e da paz”. 

“Neste dia, os brasileiros foram para as suas casas, felizes e tranquilos – a sua pátria possuía uma 
Marinha, digna dos altos feitos dos seus antepassados”. 
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Também temos que lembrar que, anualmente, a Marinha do Brasil homenageia os mortos na Guerra 
do Paraguai, I Guerra Mundial e II Guerra Mundial, ocasião em que é lembrada a participação da 
Marinha Mercante Brasileira, naqueles conflitos. 

Apesar desses esforços para homenagear os nossos marinheiros creio que a história da participação 
de nossos navios e tripulações, naqueles dois conflitos, não foi suficientemente estudada. Penso que 
esta tarefa tem que ser realizada, para se reparar essa ingratidão. 

O JOÃO do GOLFO e o PITÉU 

Dia desses veio-me à lembrança dois personagens folclóricos da Marinha Mercante – O João do Golfo e o 
“Pitéu”. Resolvi então escrever alguma coisa sobre eles. Do primeiro, salvo engano, já falei alguma coisa por aqui, 
mas do “Pitéu” asseguro que não. 

Uma das linhas de longo curso mantidas pelo Lloyd Brasileiro era a linha do Golfo do México, conhecida sim-
plesmente como “Linha do Golfo”. Estava também entre aquelas que nos ofereciam mais atrativos apesar de sua 
notória tradição de temporais, que a tornava temida por aqueles mais “chegados” a um “mar de almirante”. A Li-
nha do Golfo começava sempre em Tampa, na Flórida. Em seguida, Mobile no Alabama era geralmente o próxi-
mo porto a ser tocado, caso fizesse parte da programação do navio. Mas a grande atração nessa linha era sem dú-
vida New Orleans,  cujo acesso é dos mais interessantes,  pois é feito pela foz em delta do Rio Mississippi, por 
onde se navega um trecho para se alcançar o porto.  Como não sentir saudades da Canal Street e, principalmente, 
da Bourbon Street, no coração do Bairro Francês, com sua arquitetura característica e casas de jazz. 

Às vezes os navios subiam um pouco mais o Mississippi para ir a Baton Rouge, a capital do estado da Luisiana. 
Os portos seguintes poderiam ser os texanos Galveston e  vez por outra, Corpus Christi, também no Texas. De-
pois vinham os dois portos mexicanos que nos proporcionavam a alegria do reencontro com a latinidade – Tampi-
co e Veracruz. 

Pois bem, foi na Linha do Golfo que ocorreu a inacreditável ocorrência com um marinheiro do Lloyd Brasileiro 
que ficou conhecido por “João do Golfo”. Essa história me faz passar por mentiroso quando a conto, mas, por in-
crível que pareça, é real. Estava o João embarcado em um dos “bombas” e durante uma tempestade, foi varrido do 
convés do navio por uma onda e logo em seguida devolvido ao navio por outra onda que o jogou no convés cau-
sando-lhe sérios traumatismos. Lembro-me de tê-lo visto, tempos depois, contando esta história próximo ao por-
tão das docas do Lloyd. Mostrava a todos que o ouviam o recorte de um jornal de Tampico  onde ficara hospitali-
zado. No recorte, a narrativa da incrível ocorrência. Disse-me que guardava consigo o recorte desse jornal para 
provar que não estava mentindo quando contava sua incrível história. 

O “Pitéu” era um Cabo-Foguista da Fronape. Não o conheci pessoalmente mas sempre ouvi suas histórias que 
eram repetidas por todos aqueles que dele tiveram conhecimento. O que se dizia dele é sobre sua incrível voraci-
dade para comer. Tinha um apetite de leão e era chegado a comer coisas inusitadas. Nas refeições comia em um 
prato fundo uma “montanha” de comida onde havia de tudo em uma só mistura. Há quem diga que até a sobre-
mesa estava junto. Comia aquilo tudo avidamente repetindo sempre – “Tá um pitéu”. Daí o apelido. Dele também 
se dizia (e isso confesso que não acredito) que também bebia de vez em quando um gole de óleo lubrificante, jus-
tificando: - “Se isso faz bem para as máquinas, deve fazer bem para nós também”. E já ouvi também alguém di-
zendo que ele preferia o Shell Tellus 37, um óleo hidráulico mais fluido que usávamos na época. 

O mais interessante do “Pitéu” é o caso do abacaxi, que afirmam ser real. Segundo contam, ele segurou um abaca-
xi pelo talo e o comeu inteiro com casca e tudo. Alguém à sua frente, estupefato, disparou alguma coisa como: - 
“Mas Pitéu você comeu a casca também ? Não é possível!”. 

E ele, segurando o talo na mão respondeu: - “E quer me dar quanto para eu comer o talo também?” 

 

 
 

1OM – Eng. Mec. - Marcus Vinicius de Lima Arantes                           

mv-arantes@uol.com.br 
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Navio de bandeira de conveniência é aquele que arvora a bandeira de um país diferente daquela do 
país do seu armador. 

Existem diversos fatores por trás da decisão de um armador, para colocar seu navio em bandeira de 
conveniência. 

A Federação Internacional dos Trabalhadores em Transporte (Internacional Transport Workers’ Fe-
deration – ITF) leva em conta o grau do país que aluga a sua bandeira, bem como os seguintes crité-
rios adicionais: 

 Vontade e competência do País da Bandeira (Flag State) de colocar em vigor padrões tra-
balhistas internacionais mínimos, nos seus navios, incluindo aqueles com respeito a direi-
tos humanos e sindicais básicos, liberdade de associação e o direito de reivindicar coleti-
vamente, com o auxílio de sindicatos de confiança; 

 Informe sobre os cuidados com as leis trabalhistas, determinado pelo grau ratificação e 
colocação em vigor das Convenções e Recomendações da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT (International Labour Organization – ILO); 

 Informe sobre os cuidados com a segurança e meio ambiente, revelados pela ratificação e 
colocação em vigor, das Convenções da Organização Marítima Internacional 
(International Maritime Organization – IMO) e pelas inspeções, deficiências e detenções 
de Controle pelo Estado do Porto (Port State Control); 

 A ITF acredita que é necessário existir um elo real entre o verdadeiro proprietário de um 
navio e o país da bandeira que este navio arvora, de acordo com a Convenção sobre os Di-
reitos do Mar (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS). Sabemos 
entretanto, que não existe nenhum elo genuíno no caso de registros em bandeiras de con-
veniência; 

 Alguns dos navios registrados em bandeira de Conveniência têm padrões inferiores de se-
gurança e treinamento e não possuem nenhuma restrição quanto à nacionalidade da tripu-
lação. Algumas vezes, devido às diferenças de idioma, os membros de uma mesma tripu-
lação não estão aptos a se comunicar efetivamente, uns com os outros, colocando em risco 
a segurança e eficiência da operação do navio;  

 Quando terminam de registrar um navio sob bandeira de conveniência, muitos armadores 
recrutam tripulação onde a mão de obra é a mais barata possível e passam a pagar salários 
baixíssimos e a cortar gastos com bem estar e condições de trabalho a bordo; 

 Por outro lado, os países que oferecem bandeira de conveniência, com a competição gera-
da pela globalização, têm procurado oferecer taxas mais baixas e regulamentos mínimos, 
tornando o problema mais preocupante; 

  Cerca de metade da tonelagem dos navios mercantes existentes está registrada em bandei-
ra de conveniência. A ITF lista 28 países como paraísos de bandeira de conveniência. O 
Panamá é o país com o maior número de registros de navios de grande tonelagem (6.000 
unidades); 

 As razões que levam os armadores a registrarem seus navios em bandeira de conveniência 
são puramente financeiras. O registro inicial em F.O.C. é mais barato, as taxas anuais so-
bre tonelagem são também inferiores às dos países dos armadores dos navios. As taxas 
sobre os lucros ou dividendos das empresas de navegação são baixas ou não existentes. 
Essas economias podem representar milhões de dólares ao ano, por navio, além de envol-
ver menos burocracia. Em alguns países, o registro de um navio pode ser feito até por e-
mail; 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

BANDEIRA DE CONVENIÊNCIA (FLAG OF CONVENIENCE – F.O.C.) 
                                                                                                                    (CLC Alberto Pereira de Aquino) 
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  Ao longo da História da Navegação Mercante, em várias ocasiões, em diversas partes do 
mundo, o recurso de se utilizar uma “bandeira de conveniência”, para se fugir de uma si-
tuação de restrição, a uma guerra ou bloqueio, foi largamente utilizado.  Entretanto, no 
século XX, o primeiro navio a usar bandeira de conveniência, foi o pequeno navio 
“BELEN QUEZADA”, de 1.141 toneladas brutas de registro, pertencente à uma empresa 
de navegação canadense, que foi vendido a interesses americanos e registrado sob bandei-
ra panamenha, em 1919. Usou a bandeira de conveniência panamenha para fazer o trans-
porte de rum, do Caribe para os Estados Unidos, onde existia a denominada “Lei Seca”, 
que proibia bebidas alcoólicas. Em 1922, diversos navios americanos também seguiram o 
mesmo caminho. Em 1948 foi criado o Registro da Libéria; 

 Atualmente, cerca de 28 países alugam suas bandeiras para navios estrangeiros fazerem o 
seu registro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antilhas Holandesas; 

Antígua e Barbuda; 

Bahamas; 

Barbados; 

Belize; 

Bolívia; 

Cambódia; 

Cayman; 

Chipre; 

Comoros; 

Coréia do Norte; 

Geórgia; 

Gibraltar; 

Granadinas; 

 

15.  Honduras; 

16.  Jamaica 

17.  Líbano; 

18.  Libéria; 

19.  Malta; 

20.  Ilhas Marshall; 

21.  Mauritius; 

22.  Mongólia; 

23.  Myanmar (Burma); 

24.  Panamá; 

25.  São Tomé e Príncipe; 

26.  Sri Lanka (Ceilão); 

27.  Tonga; 

28.  Vanuatu. 
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O tema tratado no didático artigo publicado pelo Comandante Aquino, nesta Revista Eletrônica, me 
fez lembrar de um triste acontecimento que caracteriza a chamada bandeira de conveniência que me-
receria o título de bandeira de (in)conveniência: O Comandante Carlos Dufriche não comandava na-
vios em uma empresa determinada, atuava como free lancer. Excelente profissional que era, estava 
disposto a atender o convite de empresas estrangeiras para assumir o comando de navios no exterior, 
quando, certa vez, recebeu o chamado para comandar um navio de bandeira estrangeira do tipo cita-
do, que se encontrava nos EUA, no porto de São Francisco na Califórnia. 

Ao chegar à agência da  empresa, em São Francisco / CA, foi informado que o Comandante anterior  

fora assassinado a bordo do navio, em águas internacionais, e sepultado naquela cidade. Não houve 
processo para investigar as condições do crime porque o assassinato ocorrera fora da jurisdição do 
país do sepultamento. 

O Comandante Dufriche foi conduzido ao navio e ao abrir o camarote deparou-se com uma revista 
aberta em sua mesa com a fotografia do comandante assassinado, sem nenhum pronunciamento dos 
tripulantes. Certamente tratava-se de uma advertência. 

O Comandante Dufriche passou a viajar com a porta trancada. O navio tinha tripulantes de diversas 
nacionalidades e a maioria só falava a língua nativa. Os tripulantes de convés se comunicavam com 
o contramestre que falava em nome deles. 

O Comandante Carlos Dufriche, após vários aborrecimentos a bordo, desembarcou em Honolulu, 
seu primeiro porto de escala. 

O Comandante Dufriche, ícone da Marinha Mercante, também era aviador, membro do Departamen-
to Histórico e Geográfico da Aeronaútica, conferencista sobre aviação no exterior. 

Quando faleceu, trabalhava, como consultor, no importante escritório maritimista Pedro Calmon. 

Os fatos acima me foram narrados pelo próprio Comandante Dufriche e jamais saíram da minha me-
mória  

 

 

NAVIOS DE BANDEIRA DE CONVENIÊNCIA 
Comodoro Alvaro José de Almeida Junior  
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ARTE, CULTURA & EVENTOS 

MEDALHA DO MÉRITO NAVAL  
(CLC Francisco César Monteiro Gondar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 11 de junho deste ano, por ocasião da cerimônia comemorativa da Batalha Naval de Ria-
chuelo realizada na Casa do Marinheiro, Avenida  Brasil, Rio de Janeiro, o CLC André Antônio  
da Silva foi agraciado  com a Medalha do Mérito Naval, Grau de Oficial. A comenda foi entregue 
pelo Almirante Loureiro. 

Congratulações  ao colega André por esse grande  mérito.  

COMANDANTE GONDAR RECEBE MAIS UMA MOÇÃO DE DESTAQUE 
(CLC Francisco Gondar) 

Devido à crise sanitária que se instalou no mundo, as atividades do Embaixador da IMO 
(Goodwill Ambassador) ficaram muito prejudicadas. 

Nesse longo período, desde março 2020, o Gondar teve raríssimas oportunidades de  apresentar 
aos colégios, grupos, academias e instituições, os fundamentos e as finalidades da IMO, citando a 
presença da MB em Londres (REPBIMO), a importância do comércio marítimo para o desenvolvi-
mento das nações e sobretudo, todas as profissões e atividades ligadas ao mar. 

Ainda no ano de 2019, entre tantas atividades, nosso representante visitou colégios públicos e al-
guns privados em cidades no Estado de Minas Gerais tais como: Miraí, São Sebastião da Vargem 
Grande, Leopoldina, Cataguases, incursão esta muito proveitosa para esses municípios, cujas auto-
ridades locais o receberam com muito carinho e cordialidade. 

Gondar, que foi laureado com quase uma dezena de moções de aplausos e reconhecimento, foi 
mais uma vez surpreendido com a visita no Rio de Janeiro do Comendador e Vereador Rodrigo 
Agostini, portando uma Moção de Destaque, outorgada pela Folha de Miraí, jornal de grande cir-
culação no triângulo mineiro.  
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VISITA AO CeIMBe 
(CLC Ricardo Monteiro da Fonseca) 

Da esquerda para a direita: 
CLC Ricardo, CMG Otrano, CMG 

No último dia 17 de Junho de 2021, no "Centro de Intendência da Marinha em Belém" (CeIMBe), 
estiveram presentes para uma visita de cortesia o Capitão de Longo Curso Ricardo Monteiro da 
Fonseca, Comandante na Transpetro, e o Capitão de Mar e Guerra Josué Fonseca Teixeira Júnior, 
Comandante do "Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar" (CIABA), sendo recebido pelo 
seu Diretor, o Capitão de Mar e Guerra (IM) Luiz Cláudio Otranto Alves. 

Foi um momento em que trocaram informações sobre as duas marinhas, atualizando o cenário atu-
al do setor marítimo e as carreiras de Oficiais tanto na Marinha de Guerra como na Marinha Mer-
cante. Foi uma surpresa o relato da composição de uma tripulação em navio mercante e as rotas de 
longo curso. 

O Comandante Otranto apresentou aos visitantes as instalações dessa Organização Militar da Ma-
rinha do Brasil pertencente ao Comando do 4º Distrito Naval que ficaram impressionados com o 
sistema de aprovisionamento de materiais e gêneros. Logo após, em sua cordialidade de sempre, 
característico deste Oficial Superior da nossa briosa, convidou-os para o almoço de confraterniza-
ção. 

O CeIMBe tem o propósito de contribuir para a prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzi-
leiros navais, sediados ou em trânsito em sua respectiva área de responsabilidade, bem como dos 
estabelecimentos de terra por ele apoiado. 

Na história, o Depósito Naval de Belém (DepNavBe) foi criado pela Portaria no 285, de 12 de 
maio de 1995 e pela Portaria Nº 53, de 29 de janeiro de 1996 do então Ministro da Marinha. Sua 
atividade foi regulamentada pela Portaria Nº 38, de 23 de maio de 1996 e posteriormente alterada 
pela Portaria Nº 101, de 16 de dezembro de 1996, ambas do Comandante de Operações Navais. 
Revogada essa última, passou a ter sua atividade e organização estruturada pelo Regulamento, 
aprovado pela Portaria Nº 52, de 09 de julho de 2003, do Comandante de Operações Navais. Em 
razão da alteração na denominação e no propósito por intermédio da Portaria no 121/MB, de 
11ABR2011, do Comandante da Marinha, o Depósito Naval de Belém passou a ter a denominação 
de Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe), com sua atividade e organização es-
truturadas pelo Regulamento, aprovado pela Portaria no 43, de 25 de Julho de 2011, do Coman-
dante de Operações Navais. 

Ao final, o Comandante Otranto entregou aos visitantes a Moeda Comemorativa aos 25 Anos do 
CeIMBe em 2020, no mesmo em que a Intendência da Marinha completou 250 anos. 

Para este colunista, a frase que marcou a visita coube ao Capitão de Mar e Guerra (IM) Otranto; 

"Nós temos a Marinha de Guerra e temos a Marinha Mercante... que é de guerra". 
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NOTAS INFORMATIVAS 

DPC ESTENDE PRAZO DE VALIDADE DE CERTIFICADOS 
(CLC Afonso de Almeida Corrêa) 

O Diretor de Portos e Costas, pela PORTARIA Nº 156 /DPC, DE 29 DE ABRIL DE 2021(anexo). 
estende  o prazo de validade dos “Certificados de Competência”- modelos DPC 1031 e 1033 - dos 
“Certificados de Proficiência” - modelo DPC 1034 - e as “Etiquetas de Dados Pessoais da Caderne-
ta de Inscrição e Registro – CIR” emitidos pela Autoridade Marítima Brasileira vencidos no decor-
rer do ano de 2020 e os vencidos ou a vencerem em 2021, até 31 de dezembro de 2021 e incentiva-
se aos aquaviários a darem entrada nas Capitanias, Delegacias e Agências em seus processos de re-
validação de certificados e da Etiqueta de Dados Pessoais da Caderneta de Inscrição e Registro. 

Aos leitores - pedido de opiniões e sugestões 

As nossas mídias são dinâmicas. A cada edição procuramos incrementar inovações, que espera-
mos sejam para melhor. Por isso as opiniões e sugestões dos nossos leitores são muito importan-
tes, e gostaríamos de recebê-las. Pedimos que as enviem para os endereços constantes da seção 
“Fale conosco”, aqui repetidos. Serão sempre bem vindas. 

contato@centrodoscapitaes.org.br 

Disponibilização de espaço para artigos e informações. 

Acesso às dependência do CCMM. 

Convite para novos sócios e associados. 

Reservamos espaços para os nossos sócios e associados publicarem artigos técnicos, notícias e in-
formações de interesse da nossa comunidade, que poderão ser enviadas para os endereços constan-
tes da coluna “Fale Conosco”. 

O CCMM está aceitando novos sócios e associados e convida seus membros a fazerem suas indica-
ções.  
O formulário da proposta poderá ser solicitado por telefone, e-mail, diretamente em nossa sede e 
nas nossas delegacias em Belém e Manaus, ou obtido através do nosso site: http://
www.centrodoscapitaes.org.br/associe-se/  

Devido a situação atípica que o país enfrenta, o CCMM continua em recesso, conforme informado na 
página 2, e por essa razão, não está recebendo nas suas instalações, seus sócios, associados e o público 
em geral.  
Dentro do horário comercial, contatos poderão ser feitos pelo  celular disponibilizado ou por e-mail, e, 
fora do expediente, com o Diretor de Comunicação Social, CLC Afonso de Almeida Corrêa, até às 21 
horas inclusive sábados, domingos e feriados. (21) 99410 2627 

Fale conosco. 

Sede Rio de Janeiro - RJ 
Avenida Rio Branco, 45, salas 1907/1908, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20090-003  

contato@centrodoscapitaes.org.br 
presidência <presidencia@centrodoscapitaes.org.br> 
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br 

 
Delegacia em Belém - Pa 

Travessa quatorze de março,  1155, Edifício Urbe 14, 
sala 207, Umarizal, Belém - PA,  CEP 60.055-450 

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

 
 

 
Delegacia  em Manaus  - AM. 

Rua Xavier de Mendonça, 77 - Aparecida, Ma-
naus / Am. CEP 69.010 - 430  

(92)- 99153 4488 
rucimar.souza@bol.com.br 

http://www.centrodoscapitaes.org.br/associe-se/
http://www.centrodoscapitaes.org.br/associe-se/
mailto:contato@centrodoscapitaes.org.br
mailto:presidência%20%3cpresidencia@centrodoscapitaes.org.br%3e
mailto:diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
mailto:renato.bonatelli@rvbconsult.com.br
mailto:E-mail:%20rucimar.souza@bol.com.br
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O Centro dos Capitães disponibiliza os livros abaixo que podem ser adquiridos diretamente em sua 
sede, ou por meio do e-mail contato@centrodoscapitaes.org.br com frete a ser custeado pelo soli-
citante:   

 
 
 

CLC ALVARO JOSÉ DE ALMEIDA 
JUNIOR CLC FRANCISCO CEZAR MONTEIRO GONDAR 

CLC CARLOS NARDIN 1OM-ENG. MEC. MARCUS V. 
ARANTES 

Conheçam um pouco mais da História da Marinha Mercante Brasileira e  das  nossas histórias. 

LIVRARIA DO CCMM 

CLC ALBERTO PEREIRA DE AQUINO 
2a. Edição - 2020, Vls. I e II 

CLC ANTONIO HAYLTON 
FIGUEIREDO 

CLC ALBERTO PEREIRA DE AQUINO 

“Glossary of Merchant Marine Terms & Expressions (From 

Dinghy to Ultra Large Cargo Carrier) – English/Portuguese,  

partes 1,2 e 3.- 2019 (e-book). 
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ANEXO  
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SS “GREAT WESTERN” 
Óleo sobre tela - 11/dez/1845 
Joseph Wakter (1783-1856) 

Royal Museum of Greenwich. 
Wikimedia Commons 
Captura: 25/06/2021 

Contracapa 

SS “GREAT WESTERN” 
Nautical Photo Agency 

Captura, 25/06/2021 


