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ANIVERSARIANTES DO MÊS
Cmt. Renato Ramos Diniz

09 / 03 / 1963

Cmt. Valdir Barbosa dos Anjos Filho

21 / 03 / 1951

Cmt. José de Oliveira Santos

23 / 03 / 1941

Cmt. Wellington Ferreira Pontes

25 / 03 /1961

Cmt . Albano Silva Fidalgo

30 / 03 /1960

Cmt. André Antônio da Silva

31 / 03 / 1952

O presidente e diretores do Centro dos Capitães, parabenizam os aniversariantes, a todos
desejando vida longa repleta de bênçãos com muita saúde e esperanças, sempre com forças renovadas para o enfrentamento de novos desafios, que certamente serão vencidos.
“Dominus Tecum”

**********

RECESSO DO CCMM

Este recesso poderá ser prorrogado conforme orientações
das autoridades.

*************
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NOSSO ESTATUTO (PARTE I)

estatuto *
associação profissional dos capitães-de-longo-curso e de cabotagem
da marinha mercante
capítulo i
da constituição da associação
Art. 1o. - A associação terá sua denominação oficial registrada no competente Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas como Associação Profissional dos Capitães-Longo-Curso e de Cabotagem da Marinha Mercante,
doravante, neste Estatuto, denominada apenas por Centro dos Capitães da Marinha Mercante ou simplesmente pela
abreviatura de CCMM.
Art. 2o. - O CCMM exercerá suas atividades em sua sede principal em sua sede principal situada à Avenida Rio
Branco número 45, Grupo 507, no bairro Centro, da Cidade do Rio de Janeiro, RJ. (1)
Art. 3o. - O CCMM não tem fins lucrativos, motivo pelo qual não tem fundo social constituído.
Art. 4o. - O CCMM será administrado e representado pelo seu Presidente ou por seus Diretores, quando por ele
designado, todos eleitos por Assembléia Geral para mandatos de três anos permitida a reeleição do Presidente e
dos Diretores e Suplentes.
Art. 5o. - A representação judicial ou extrajudicial dos sócios e associados se dará pela pessoa do Presidente ou
Diretor, na forma do artigo anterior.
Art. 6o. - (Vetado).
Art. 7o. - O CCMM é Instituição Perene não podendo ser desconstituído, a menos que o número de sócios ou associados não seja suficiente para a formação do quadro administrativo previsto neste Estatuto e decidido em Assembléia Geral específica para este fim
Art. 8o. - Os sócios e associados não respondem subsidiariamente pelas obrigações assumidas pelo CCMM, através do seu Presidente ou respectiva Diretoria, em juízo ou for dele.
Parágrafo Único - Não há entre os sócios e associados, direitos e obrigações recíprocos.
o.
Art. 9 - Em caso de extinção da pessoa jurídica, em relação à destinação do patrimônio, deverá ser procedido
conforme o art. 66o deste Estatuto.
(Continua na próxima edição)

_____________________________________

* Copiado do original, na íntegra.
(1)
- Atualmente o CCMM está sediado na Avenida Rio Branco número 45, Grupo 1907/1908, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20.090—003.

____________________
___________
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TRANSPORTE MARÍTIMO
A Evolução do transporte marítimo—2a. Parte.

CLC – Alberto Pereira de Aquino
apanavigator2@gmail.com

Na metade do
século XX o pau de
carga de bordo passou a ser substituído
pelo guindaste de convés .

GUINDASTE ELÉTRICO DE CONVÉS
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Quanto aos portos, no século XVIII, começaram a ser dotados de trapiches de madeira, dispostos perpendicularmente à costa, o que contribuíu para agilizar as operações de carga e descarga que, anteriormente,
eram feitas com o navio fundeado ao largo, empregando chatas para o transbordo.

T

TRAPICHE DE MADEIRA - 1870

TRAPICHES DO PORTO DE SANTOS - 1880

Com o passar dos anos os trapiches de madeira passaram a ser substituídos por cais de alvenaria, dispostos
ao longo do litoral e que eram dotados de guindastes para a carga/descarga dos navios e armazéns de trânsito, para receber as cargas de importação/exportação
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Essa nova disposição contribuiu para aumentar a produtividade e segurança das operações de carga e descarga
dos navios e reduzir o seu período de estadia nos portos.
Até a segunda metade do século XX a maior parte do
tráfego marítimo era executada por navios de carga geral e
navios que transportavam granéis sólidos, líquidos e liquefeitos.

CAIS COM GUINDASTES DE SANTOS – 1900

A partir daquela época a carga geral passou a se unificar, passando por vários estágios: carga pré-lingada, carga
paletizada, carga contentorizada, carga de rolamento, carga
de barcaça LASH, carga resfriada, etc.
Essa unificação levou a criação de novos tipos de navios:
CARGUEIROS PARA CARGA GERAL FRACIONADA

Os navios cargueiros para carga geral fracionada (break
bulk cargo ships), foram a primeira concepção de navios mercantes
e que atendiam as exigências tanto das Conferências de Fretes, que
possuíam linhas regulares, quanto dos armadores que exploravam o
tráfego de linhas não regulares (tramp trade). Esses tipos de navios
possuíam diversas cobertas (tween decks) que, em uma mesma viagem, podiam transportar cargas com as mais variadas características físicas, químicas e destinos, satisfazendo as exigências de facilidade de estivagem e descarga, de manutenção de boa estabilidade
transversal e longitudinal, bem como aqueles requerimentos refe-

NAVIOS ABERTOS (OPEN SHIPS)

Tipo de navio que possui escotilhas tão largas que permite que a
carga passe facilmente pela boca da escotilha diretamente para o local
onde será estivada no porão.
As áreas entre as escotilhas e o costado são muito pequenas e o
trabalho para levar a carga para as amuras (wings) é muito inferior ao
que é necessário nos navios convencionais de linha regular “liners”.
Alguns “open ships” têm três escotilhas paralelas, mas a maioria tem
duas escotilhas gêmeas (Twin hatches”). A área entre as escotilhas, na
linha de centro do navio, é ocupada por guindastes. Assim, os navios
deste tipo, não estão aptos a transportar cargas no convés, a não ser sobre as tampas das escotilhas que, sendo reforçadas, suportam várias alturas de contêineres, aumentando a capacidade de transporte deste tipo
de navio.
Os “open ships” são adequados para transportar unidades de
grandes pesos (heavy units), unidades de grandes dimensões (large
units) e cargas pré-lingadas (pré-slung cargoes).
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CARGUEIROS DE LINHA REGULAR
Os navios cargueiros de linha regular (liners) surgiram como
uma evolução dos navios cargueiros tradicionais. Eles se destinam
ao transporte de cargas nobres, isto é, caras, perecíveis e/ou importantes, que exigem regularidade nas datas de carregamento e descarregamento. Por isso, possuem maior velocidade e equipamentos de
manuseio de carga mais sofisticados.
LINER DA METADE DO SÉCULO XX

NAVIO MULTIPROPÓSITOS
Os navios multipropósitos (multipurpose vessels) são a atual
concepção de navios de carga geral. São sofisticados no que se refere a equipamento de movimentação de carga, o que lhe confere grande flexibilidade. Podem transportar carga geral fracionada
(breakbulk cargo), carga pré-lingada (pre-slung cago) carga geral
paletizada (palletized cargo), madeiras em toras (log) ou pranchas
(lumber), minérios (ores), grãos (grains), tubos (tubes), contentores
(containers), óleos vegetais (vegetable oils), carros (cars), carretas
(trucks), etc. que, uma vez selecionados, ditarão os equipamentos
que serão instalados no navio, por ocasião de sua construção.
Externamente, podemos identificá-los pelos guindastes e pelas escotilhas de grandes dimensões.
Eventualmente, são dotados também de rampas e portas laterais, para embarque de cargas rolantes (roll-on/roll-of cargoes).
As escotilhas ocupam quase toda a área do convés exposto ao
tempo (weather deck), deixando apenas uma estreita passagem lateral junto aos bordos. A largura e comprimento das escotilhas são
projetados como múltiplos inteiros de contentores (containers), com
um acréscimo para folgas. As braçolas (coamings) das escotilhas
(hatches) e as tampas de escotilhas (hatch covers) são extremamente
reforçadas, pois suportam o peso de várias camadas (tiers) de contentores.

MULTIPURPOSE VESSEL

Possuem, em geral, apenas uma coberta de carga (‘tween
deck), cuja altura regula com a de dois contentores empilhados, chegando a três quando incluída a braçola da escotilha.
Os porões (holds), por possuírem tanques laterais, são completamente lisos, isto é, sem estruturas aparentes, propiciando assim
o carregamento de granéis, enquanto que, na coberta (“tween deck),
pode-se levar outros tipos de cargas.

NAVIOS PORTA-PALETES
O navio porta-paletes (pallet carriers) é um navio especialmente
construído para o transporte de carga paletizada.
O palete pode ter uma largura de 2 a 4 pés e um comprimento de 3 a 6 pés. A altura de uma carga paletizada varia de 4 a 5 pés,
mas pode alcançar mais altura.
As cargas paletizadas são movimentadas por meio de empilhadeiras (fork lift trucks) ou máquinas similares. Os navios portapaletes são construídos tendo em vista a utilização de tais máquinas.
A característica principal deste tipo de navio é a de apresentar portas de resbordo (side doors), que permitem que a carga seja
carregada ou descarregada diretamente por empilhadeiras, sem a
necessidade de se empregar guindastes.
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NAVIOS PORTA-CONTENTORES
Com o estabelecimento dos contentores
(containers) surgiram os navios porta-contentores
(containers carriers), projetados especificamente para o
seu transporte. Eles possuem porões com dimensões
múltiplas das dimensões dos contentores, acrescidas
das folgas necessárias para peação (lashing). Apresentam casco duplo, com as estruturas de reforço voltadas
para dentro dos tanques laterais de lastro.
Suas escotilhas de carga (cargo hatches) apresentam grandes dimensões (as mesmas dos porões). As
tampas de escotilhas (hatch covers) e as braçolas de
escotilhas (hatch coamings) são bastante reforçadas
para suportar as várias camadas (tiers) de contentores
estivadas no convés exposto ao tempo (weather deck).
Esse tipo de navio não possui coberta de porão
(‘tween deck).
Alguns navios são dotados de guindastes ou
pórticos para o descarregamento dos contentores, nos
quais são instalados equipamentos especiais, como os
“spreaders”, projetados com essa finalidade.
Com o aumento do número de contentores
(containers), transportados por navio, apareceram problemas com a peação (lashing) da carga transportada,
visto que 3,4 e até mesmo 5 camadas (tiers) eram estivadas no convés exposto ao tempo (weather deck).
No início dos anos 70 surgiram os navios portacontentores celulares (cellular container ship; fully
cellular container ship).
As dimensões do casco do navio portacontentores celular são desenvolvidas em acordo com
os módulos de contentores ou Unidades Equivalentes a
Vinte Pés (Twenty Equivalent Units – TEU).
As guias de células (cell guides) verticais, instaladas no interior do porão, que individualizam cada
pilha (stack), servem ao mesmo tempo como meio de
fixação dos contêineres.
O convés exposto ao tempo (weather deck) é
aberto até a máxima extensão possível, compatível
com a resistência e o esquema (layout) do convés.

As guias de células (cell guides) verticais, instaladas
no interior do porão, que individualizam cada pilha
(stack), servem ao mesmo tempo como meio de fixação dos contêineres.
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Esse tipo de navio opera, preferencialmente, em terminais de contentores construídos nos portos, onde os
altos índices de mecanização permitem um carregamento / descarregamento com grande produtividade.
Baseado num planejamento prévio de estivagem dos contentores no navio, pode-se aumentar o número de
contentores em cada pilha (stack), com a colocação dos mais pesados no fundo.
De acordo com sua capacidade de transporte em TEU os porta-contentores podem ser classificados em:
a.
Small Feeder (até 1.000 TEU);
b. Feeder (1.001 a 2.000 TEU);
c.
Feedermax (2.001 a 3.000 TEU);
d. Panamax (3.001 a 5.100 TEU);
e.
Post-Panamax (5.101 a 10.000 TEU);
f.
New Panamax (10.001 a 14.500 TEU);
g.
Ultra Large Container Vessel – ULCV (> 14.001 TEU);
A contentorização aumentou, de maneira significante, a eficiência da movimentação da carga geral fracionada, reduzindo o seu tempo de trânsito em 84% e os custos em 35%. Em 2001, mais de 90% do comércio mundial das cargas não granel, foram transportadas em contêineres ISO.
Considerando-se que um ciclo completo (navio-terminal-navio) de um guindaste tipo “Portainer” é, em média, de 2 minutos e que a carga média de um TEU é de 18 toneladas, concluí-se que em 60 minutos, executando 30
movimentos completos, tem uma produtividade de 540 toneladas / hora. Mas, nos grandes terminais marítimos do
mundo, esses valores são muito melhores.

PORTA-CONTENTOR

9/18

O primeiro navio da classe “TRIPLE E” foi encomendado em fevereiro de 2011 e entrou em serviço em
julho de 2013.
A classificação “Triple E” deriva dos três princípios adotados no seu projeto que são: “Economy of scale,
Energy efficient and Environmentally improved”.
Com um calado de 14,5 m, os navios desta classe, não podem transitar pelo Canal do Panamá, mesmo depois da
sua ampliação, porém, estão aptos a passar pelo Canal de Suez. Este permite um calado máximo de 20 m e uma
boca máxima de 77,5 m.
No transporte marítimo de contêineres se consegue economias de escala, utilizando-se navios conteneiros
com grande capacidade de transporte. Para longas distâncias, a menor capacidade está em torno de 4.000 TEU.
Embora os benefícios marginais, de se usar conteneiros maiores pareçam relativamente pequenos após 4.000 TEU,
um número maior de contêineres transportado cria efeitos multiplicativos. Então não é surpreendente que as empresas de navegação marítima, estejam colocando em tráfego navios cada vez maiores, principalmente nas rotas de
grandes distâncias. A principal limitação é a capacidade dos terminais portuários de operar grandes navios, porque
eles requerem investimentos substanciais em transbordo e em instalações portuárias.
NAVIOS PORTA-BARCAÇAS TYPO “LASH”
Os navios porta-barcaças (barge carriers) são de vários tipos: Lash Ships, Seabee Ships, Bacat Ships, Condok; etc.
Eles transportam barcaças (barges) de tipo padronizado para cada tipo de navio, que são carregadas
ou descarregadas a bordo, estando o navio mãe (mother ship) flutuando ao largo da faixa de cais, utilizando equipamento do próprio navio, economizando tempo de porto.

NAVIO TIPO LASH
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O navio-mãe, em si, é um navio relativamente simples, apresentando grande semelhança com um moderno
graneleiro (bulk carrier). Da mesma forma que os graneleiros, o navio possui tanques laterais no sentido longitudinal, tampas de escotilhas constituídas por grossas chapas planas, sobre as quais são estivadas duas camadas de barcaças completamente carregadas e profundos porões sem cobertas intermediárias.
Os porões são divididos em células verticais para a estivagem de contêineres e barcaças. Cada célula é capaz de receber, em estivagem vertical, até 4 barcaças abaixo do convés.
O número normal de barcaças a serem transportadas é de 74 barcaças, completamente carregadas, sendo 44
barcaças estivadas nos porões e 30 no convés, estivadas em duas alturas.
Cada barcaça, em realidade, é um pequeno porão de carga flutuante preparado para ser movimentado como
um todo, para dentro e para fora do navio. As suas dimensões principais são:


Comprimento total: 18,75m;



Pontal: 3,97m;



Boca: 9,50m.

Estas dimensões e o seu calado de 1,83m permitem a sua navegação em todas as aquavias da Europa.
O navio está dotado de um poderoso guindaste de pórtico que pode percorrer quase toda extensão do navio
e se destina a manusear as barcaças e as tampas de escotilhas. O seu ciclo médio de operação é de 15 minutos para
cada barcaça contendo em média 300 toneladas, com uma produtividade horária de carga ou descarga de 1200 toneladas.

LASH SHIP

NAVIO PORTA-BARCAÇAS TYPO “SEABEE”
Os navios porta-barcaças (barge Carriers), do tipo “Seabee”, são capazes de embarcar barcaças por um recesso existente na popa, utilizando uma plataforma elevatória com capacidade para 2.000 toneladas.
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Geralmente, as barcaças são embarcadas aos pares. Primeiramente são posicionadas no recesso existente na
popa, flutuando sobre a referida plataforma, que se encontra arriada em uma profundidade superior a dos calados
das barcaças. A plataforma iça as barcaças até o nível do convés, de onde elas são conduzidas sobre um conjunto
de rodas, existente sobre o convés, até a sua posição de estivagem.
Os navios “Seabee” podem estivar até 38 barcaças. Podem também embarcar contêineres sobre o convés,
mas não possuem guindastes para essa operação.
As barcaças medem 29,72 m X 10,67 m X 5,18 m e possuem uma tara de 171,5 toneladas métricas. Cada
uma dessas barcaças pode receber até 844 toneladas métricas, com um calado máximo de 3,22 m.
NAVIOS FRIGORÍFICOS

Os navios frigoríficos (reefer ships) são navios com porões resfriados (chilled holds) ou frigorificados
(frozen holds) e termicamente isolados, destinados ao transporte de gêneros perecíveis, tais como: frutas, carnes,
sucos, etc, em uma única viagem. Assim, cada coberta de porão é capaz de manter diferentes temperaturas para
diferentes tipos de carga.
NAVIOS PORTA-CONTENTORES FRIGORIFICADOS
Devido ao aumento do fluxo de carga refrigerada e utilizando as vantagens da unificação (unitization),
esses tipos de navios foram desenvolvidos para o transporte de contentores refrigerados (refrigerated containers;
reefer containers) ou contentores conectados a sistemas de refrigeração centralizados do navio.

NAVIOS PORTA-CONTENTORES FRIGORIFICADOS
(Continua na próxima edição)
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NOTÍCIAS

maersk suspende mudanças de tripulação até 14 de abril
A maior linha de contêineres do mundo suspendeu as mudanças de
tripulação para todos os navios operados em meio à pandemia de
corona vírus.
Em um comunicado por e-mail, a AP Moller-Maersk disse que as mudanças na equipe da Maersk serão suspensas por quatro semanas,
com vigência imediata até 14 de abril de 2020.
No final de 2019, a frota da Maersk consistia em 307 navios próprios
e 401 afretados, com uma capacidade nominal de mais de 4,1 milhões de TEUs.
(Fonte; Portos e Navios – Notícias: 17/03/2020)

frota de apoio marítimo estável e 89% na bandeira nacional
A frota de apoio marítimo em águas brasileiras encerrou fevereiro
com 363 embarcações, sendo 324 de bandeira brasileira e 39 de
bandeiras estrangeiras, mesmos números apurados em janeiro. Em
comparação com fevereiro de 2015, foram desmobilizadas 154
embarcações de bandeira estrangeira e incorporadas 78 de bandeira brasileira. O setor estima que cerca de 37 embarcações, originalmente de bandeira estrangeira, tiveram suas bandeiras trocadas
para bandeira brasileira. O relatório mensal da Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo (ABEAM) aponta que 89%
da frota no Brasil correspondem a barcos de bandeira nacional.
Nem todas as unidades estão em operação, pois o relatório inclui
embarcações que podem ou não estar amparadas por contratos,
estar no mercado spot, em manutenção ou mesmo fora de operação.
De acordo com a publicação, a frota ao final de fevereiro era composta por 48% de PSVs (transporte de suprimentos) e OSRVs
(combate a derramamento de óleo), totalizando 173 barcos. Outros
19% eram LH (manuseio de linhas e amarrações) e SVs (mini supridores), que correspondem 69 barcos. Os AHTS (manuseio de âncoras) somaram 46 unidades no período, enquanto 24 barcos de apoio
eram FSVs (supridores de cargas rápidas) e crew boats (transporte
de tripulantes), 17 PLSVs (lançamento de linhas) e 13 RSVs
(embarcações equipadas com robôs).

Ao final de fevereiro, a empresa de navegação com mais embarcações, em operação ou aguardando contratação, foi a Bram Offshore/Alfanave, com 51 unidades (apenas duas estrangeiras), seguida
pela CBO (32 embarcações) e pela Starnav (30) — nestes dois casos com todos barcos de apoio de bandeira brasileira. Segundo o
relatório, a DOF/Norskan tinha nesse período 23 unidades em sua
frota, sendo 18 brasileiras e cinco estrangeiras, enquanto 23 embarcações faziam parte da frota da Wilson Sons Ultratug, todas de
bandeira brasileira.
(Fonte: Portos e Navios – Notícias: 17/03/2020)

13/18

cabotagem e transporte aquaviário protagonizam crescimento no brasil
O Brasil é um país que favorece a prática da cabotagem para transporte e escoamento de carga. Fatores como clima e
uma extensa costa, de aproximadamente oito mil quilômetros, influenciam favoravelmente essa modalidade. O transporte por vias aquaviárias é positivo por ser mais seguro e por encontrar altos números de portos estruturais no País.
Além disso, oferece baixo consumo energético e é menos poluente ao meio ambiente, além de possuir alta capacidade
de armazenamento e transporte de cargas de uma única vez.
A tonelagem de cargas transportada em linhas de cabotagem no Brasil, no primeiro semestre do ano passado, cresceu
24,7%, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados integram estudo da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (ANTAq).
A movimentação em portos cresceu 3% de 2017 para 2018. Cerca de 1,12 bilhão de toneladas foram transportadas nas
instalações portuárias brasileiras em 2018. O maior aumento aconteceu na movimentação de carga geral solta (5,8%),
seguido de carga conteinerizada (5,6%). Granel sólido subiu 2,7% e granel líquido e gasoso, 2,2%, de acordo com o
último Anuário dos Transportes, divulgado pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT).
Mudanças regulatórias - O Ministério da Infraestrutura está avaliando o envio de uma proposta à Câmara e ao Senado
para o fomento do transporte marítimo no País, internamente o projeto é chamado “BR do mar”. A proposta visa aumentar a competitividade e impulsionar o transporte marítimo no Brasil como alternativa ao rodoviário. O projeto tem
como linha central a desburocratização do setor e a busca por reduções de impostos de combustível e desoneração da
importação de embarcações. Outro tema é a autorização do fretamento de embarcações estrangeiras para cabotagem,
pois atualmente as empresas só podem operar com navios próprios construídos no Brasil ou comprados no exterior que,
automaticamente, são mais caros por conta da taxa de importação.
O projeto está sendo avaliado pelo ministro Tarcísio Gomes, que considera o assunto urgente e, junto à uma comissão
do Congresso, estuda se é mais viável ser enviado em formato de Medida Provisória ou em Projeto de Lei. Com essas
mudanças aprovadas, empresas do setor apostam em um crescimento de até 30% ao ano.
No dia 18/03, Diogo Piloni, secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários, irá palestrar sobre o projeto “Br do
Mar” e ações de incentivo à cabotagem. O encontro acontece às 13h30 em parceria com a ABTRA - Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, durante a 26ª Intermodal South America.
Intermodal 2020 - A Intermodal South America 2020, que acontece de 17 a 19 de março, no São Paulo Expo, traz novidades exclusivas para o setor de portos e transporte aquaviário e soluções para embarcadores de todo tipo de carga. Em
um comparativo com 2019, o número de expositores do segmento de transporte marítimo cresceu 55%, os terminais
portuários 28% e portos 25% em números de estandes. Além de empresas do modal marítimo, a Intermodal atrai expositores de todos os segmentos da logística, intralogística, transporte de carga e comércio exterior.
Para o diretor do portfólio de Infraestrutura da Informa Markets, Hermano do Amaral Pinto Jr, o setor de transporte
aquaviário da Intermodal é sempre uma atração renomada e muito aguardada. “Os expositores de portos, cabotagem,
armadores e afins são muito procurados durante a feira por representarem um modal forte e consolidado na cadeia logística. São referências nacionais e internacionais que apresentam, durante o evento, o que há de mais novo em tecnologia, embarcações, custos, pagamentos e tudo que envolve o transporte de carga. Além de representantes dos principais
complexos portuários do País, teremos empresas de diversos países como Portugal, Alemanha, Argentina, Espanha,
Bélgica, entre outros, que virão à essa edição da Intermodal”.
Confira algumas das marcas participantes:
PORTO DE IMBITUBA
A SCPar Porto de Imbituba é uma empresa pública do estado de Santa Catarina. Exerce a autoridade portuária do complexo portuário de Imbituba e, portanto, é responsável por administrar a infraestrutura e fiscalizar as operações do porto. A empresa participa desde 2013 da Intermodal. “O propósito é construir e ratificar nossa presença no mercado portuário, apresentando ao público o que temos a oferecer em termos de estrutura, capacidade e operações. Assim, buscamos
também capitalizar, construir e impulsionar contatos com os principais stakeholders do mercado nacional e internacional”, comenta o gerente comercial do Porto de Imbituba, Rui Roberti. O gerente acrescenta que, nas edições passadas, o
porto de Imbituba se fez presente na feira Intermodal e obteve bons resultados para a solidificação do nome da instituição. Além disso, garantiu promissoras oportunidades por meio das inúmeras reuniões e contatos com representantes do
setor.
PORTOS DE PORTUGAL
Alguns dos Portos de Portugal já participam na feira há mais de 15 anos, sendo que, em 2020, será a terceira edição em
conjunto. “A Intermodal é um momento fundamental para a estratégia de desenvolvimento das ligações marítimas com
a América do Sul, é um momento de construir pontes que serão a base de novas e maiores trocas comerciais entre Portugal e o Brasil”, informou a Associação dos Portos de Portugal. “Este ano, os complexos portuários lusitanos vão se
apresentar mais uma vez como a porta preferencial de entrada na Europa para os produtos provenientes da América do
Sul.
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GRUPO IMETAME

Uma das novidades na área de exposição deste ano é a Imetame Logística Porto. Com conceito multipropósito, o
porto, que será construído em Aracruz (Espírito Santo), terá foco na movimentação de contêineres e cargas gerais,
granéis sólidos, líquidos e gasosos e também atenderá a operações offshore. Além disso, toda a programação será
eletrônica, desenhada para uma operação 100% automatizada, com serviços de retiradas e recebimentos online,
área 100% alfandegada e apta para a próxima geração de navios do Brasil, como New Post Panamax e Suezmax.
LOG-IN

A Log-In Logística Intermodal é uma empresa de soluções logísticas integradas para movimentação de cargas no
Brasil e no Mercosul, por meio marítimo (cabotagem), complementado por ponta rodoviária para serviços porta a
porta, bem como pela movimentação portuária e armazenagem de carga em nossos Terminais Portuário e Intermodais.
Com a aquisição do mais novo navio, o Log-In Polaris, que fez sua primeira viagem em dezembro de 2019, a LogIn reforça o respeito e a preocupação com o meio ambiente. Moderno e sustentável, o navio tem os mancais do eixo propulsor resfriados e lubrificados com água ao invés de óleo lubrificante. Além disso, economiza combustível
por meio da pintura do casco com fricção reduzida e pela potência do motor principal adequada à velocidade de
operação da cabotagem.
Em 2019 a Log-In tornou-se empresa membro do PLVB (Programa de Logística Verde Brasil) firmando o compromisso com as questões sócio ambientais.
POSIDONIA

Na Intermodal, a Possidônia apresentará o navio multipropósito Possidônia Bravo, primeira embarcação da companhia construída com recursos próprios e que chega para atuar em operações especiais de lavra e de transporte de
minerais no oceano. A embarcação tem capacidade para transportar 3 mil toneladas, contando ainda com sistema
de descarte sustentável e bombas de dragagem, que suportam até 55 mil m³ diários.
"O Possidônia Bravo é uma embarcação diferenciada e que agrega muito valor aos embarcadores. Diante da flexibilidade do projeto sobre o qual foi concebido, foi facilmente ajustado à operação de extração, armazenagem e
transporte de fertilizantes marinhos. Prova disto é que já está empregada em contrato de cinco anos", explica o sócio da Possidônia, Abrahão Salomão.
Fonte: Segs.
(Fonte: Portos e Navios – Notícias: 17/03/2020)

*********************
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NOTAS INFORMATIVAS
Prorrogação da validade de Certificados de Aquaviários, e não Aquavíários
Pela Portaria no 85 / DPC, de 19 de março do corrente ano, Art, 1o e parágrafo único, o Diretor de Portos e
Costas concede 120 dias de prorrogação da validade, a partir da data do vencimento dos “Certificados de Competência” (Modelos DPC -1031 / 1033 e “Certificados de Proficiência” (Modelo 1034), válidos até 31 de julho de
2020, emitidos pela Autoridade Marítima Brasileira.
Os marítimos que realizarão viagens ao exterior, enquadrados na situação acima, poderão solicitar na Capitania, Delegacia ou Agência de sua jurisdição a aposição de um carimbo ao verso dos seus respectivos certificados,
contendo a referida prorrogação.
Pelo Art. 6o é concedida a prorrogação de 120 dias da validade, a partir da data de vencimento dos
“Certificados de Cursos e Treinamentos Complementares”, válidos até 21 de julho de 2020, dos profissionais nãotripulantes e tripulantes não-aquaviários, emitidos por instituições credenciadas e homologados pelos Agentes da
Autoridade Marítima Brasileira.
Pela sua importância, esta Portaria é anexada ao final.
Reedição do Livro “História da Marinha Mercante”
Em cerimônia realizada no dia 10 do mês em curso, no Museu Naval, foi realizado o lançamento da segunda edição, em dois volumes, do livro “história da marinha mercante”, de autoria do nosso sócio, CLC Alberto
Pereira de Aquino, com a presença de autoridades civis e militares. Essa edição abrange o período 1822 / 2019.
Dentro em breve estará disponível aos nossos sócios e associados.
Espaço para artigos e informações
Reservamos espaços para os nossos sócios e associados publicarem artigos técnicos, notícias e informações de interesse da nossa comunidade, que poderão ser enviadas para os endereços constantes da coluna “Fale
Conosco”.
Convite para novos sócios e associados
O CCMM está aceitando novos sócios e associados e convida seus membros a fazerem suas indicações.
O formulário da proposta poderá ser solicitado por telefone, e-mail, ou diretamente em nossa sede, ou obtido através do nosso site: http://centrodoscapitaes.org.br/
********
FALE CONOSCO
Telefones: (21) 2518-1638 | (21) 2253-4623
Cel. / Whatsapp: (21) 98488-5316
E-mail(1): contato@centrodoscapitaes.org.br
E-mail(2) : diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
Endereço: Avenida Rio Branco, 45, salas 1907/1908, Centro. Rio de Janeiro-RJ. CEP: 20090-003.
Nosso expediente comercial é das 09 hs. às 17hs. de 2ª. feira a 6.a feira.
Conforme veiculado na página “2”, nossa sede permanecerá fechada até o dia 1 o. de abril, podendo esse
prazo ser prorrogado conforme orientações das autoridades.
Fora do expediente os contatos poderão ser feitos com o Diretor de Comunicação Social, CLC Afonso de
Almeida Corrêa, até às 21 horas inclusive sábados, domingos e feriados.
*****************
“Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos
aborrecimentos”.
“Confúcio”
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ANEXO
Portaria no. 85 / DPC, de 19 de março de 2020: prorrogação da validade de Certificados de Aquaviários e nãoAquaviários, Certificados estatutários, de Vistorias e outros documentos.
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