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Os artigos contidos neste boletim são de exclusiva responsabilidade de seus autores e não expressam necessariamente a opinião do CCMM.
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MISSÃO E VALORES DO CCMM

MISSÃO

VALORES

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

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

Prestar um serviço de utilidade pública, expresEstamos empenhados na promoção da segurança sando as opiniões profissionais consideradas dos
no mar, prevenção da poluição marítima, educa- Comandantes sobre questões marítimas;
ção náutica, melhoria dos padrões de formação e Incentivar e promover avanços na educação náutino apoio à publicação de literatura profissional.
ca, padrões de treinamento e publicação de literaO CCMM monitora, comenta e toma posições tura profissional para o comandante brasileiro;
sobre a legislação e regulamentações locais, esta- Promover ações de incremento sobre a importânduais, federais e internacionais atinentes à função cia da Marinha Mercante e do Comandante brasileiros.
de comando.

Recesso do CCMM
Conforme determinação da Diretoria do CCMM, devido à situação atual na cidade do Rio de Janeiro
da pandemia do COVID 19, informamos que manteremos a interrupção das atividades do Centro dos
Capitães até 28 de fevereiro de 2021. A secretaria continuará a funcionar na condição "home office"
também durante este período, excetuando-se às terças-feiras quando somente a secretária Cristina irá
à sede do Centro dos Capitães. Qualquer alteração deste planejamento entraremos em contato.
Até lá, favor permanecer "em capa" nas suas casas.
Saudações marinheiras!
CLC Horácio Alberto Duarte
Diretor Administrativo
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JANEIRO
Ricardo Monteiro da Fonseca

03/01

Francisco Moreira Neto

04/01

Sergio Silvan Brasileiro da Silva

08/01

Aroldo Caleber Rodrigues Ferreira

08/01

José Menezes Filho

13/01

Hildelene Lobato Bahia

14/01

Walter de Sá Leitão

15/01

Antônio Francisco de Oliveira

15/01

Laudivan Bezerra Ugiete

22/01

Paulo Cezar Souza di Renna

29/01

Milton de Almeida

29/01

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

“Dominus Tecum”

AGENDA DE BORDO
Passagem de Comando do CIAGA
No dia 28 deste mês de janeiro, em cerimônia restrita ao público interno, o comandante do CIAGA - Centro de Instrução Graça Aranha Contra-Almirante André Moraes Ferreira transmitiu o comando ao ContraAlmirante Paulo Vecchi Ruiz Cardoso da silva.
O Contra-Almirante André, agradeceu todo apoio recebido e coloca-se à disposição na Diretoria de Assistência Social da Marinha.
O Presidente do CCMM e seus diretores apresentam seus votos de pleno sucesso nos novos cargos.
Passagem de Comando do Estado-Maior da Armada (EMA)
No dia 29 deste mês de janeiro, em cerimônia restrita ao público interno, o Chefe do Estado Maior da Armada (EMA) Almirante de Esquadra Claudio Portugal de Viveiros transmitiu o cargo para o Almirante de
Esquadra Marcos Silva Rodrigues
O Almirante Viveiros assumirá as funções de Ministro do Superior Tribunal Militar
O Presidente do CCMM e seus diretores apresentam seus votos de pleno sucesso nos novos cargos..
________________________

INSCRIÇÕES PARA O CEPE - ADESG - 2021
As inscrições para o CURSO DE ESTUDOS DE POLÍTICA E ESTRATÉGIA deste ano encontram-se
abertas.
O curso será ministrado na modalidade EAD, com utilização da plataforma ZOOM, início previsto para oito de março, duração de aproximadamente vinte semanas, e encerramento no dia trinta de junho.
As aulas serão realizadas de 2a feira a 5a feira, das 19 horas às 21:30 horas.
As condições para inscrição - requisitos básicos e documentação - objetivos do curso, programação,
conteúdo programático, poderão ser encontradas no Folder CEPE 2021, anexo..
Os nossos sócios e associados interessados, para mais esclarecimentos, poderão entrar em contato com
o CCMM através dos canais disponibilizados, ou com a Senhora Marilene - Coordenadora do Curso pelo telefone (21) 99928 8825.
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NOTAS DE FALECIMENTOS

É com profundo pesar que participamos o falecimento do CLC Juarez Távora - CIAGA, turma de 1979 ocorrido no dia vinte e nove do corrente mês, no hospital São José, no Rio de Janeiro, onde estava hospitalizado por ter contraído a COVID 19.
Em singela cerimônia a bordo do NT João Cândido, sob o comando do CLC Ricardo Monteiro, foi prestada uma emocionante homenagem a esse bravo homem do mar.

Com igual pesar comunicamos o falecimento na tarde do dia 23 de janeiro de 2021, do CLC Antônio
Glicério Monteiro, Comandante do NORSUL VEGA.
O Comandante Monteiro sofreu uma queda de uma altura de cerca de 10 metros enquanto cuidava do terreno de sua propriedade em Ilhabela, vindo a falecer em consequência dos traumatismos.
A NORSUL, por meio dos setores responsáveis, presta assistência a família.
Faleceu também neste mês de janeiro, o CLC José Leandro - EMMPA, turma de 1964 - na sua residência
em Itaboraí - e foi sepultado no cemitério Jardim da Saudade (Sulacap) no dia doze. O CLC Leandro foi
comandante na Empresa de Navegação Aliança.
Esses valorosos homens do mar, muito honrados e queridos pelos seus familiares, superiores e suas tripulações, deixam uma grande lacuna no meio aquaviário.
Ainda neste mês de janeiro faleceu a senhora Maria Inês, esposa do comandante Ronaldo Cevidanes Nunes Machado, Conselheiro do CCMM.
O Presidente do CCMM - Comodoro Alvaro José de Almeida Junior - e seus Diretores, consternados e
solidários com as famílias enlutadas, apresentam suas profundas condolências, neste período de dor, e
seu adeus aos queridos e diletos colegas.

Descansem em paz.
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BELÉM CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ E BERÇO DA AMAZÔNIA
(CLC Alvaro José de Almeida Junior)
A capital do Pará, Belém, popularmente conhecida como “cidade morena”, por suas características de
miscigenação do povo português com os índios Tupinambás, nativos da região à época de sua fundação, e
também chamada de ”cidade das mangueiras”, pela abundância dessas árvores em suas avenidas, expressões simples, mas significativas, que denotam o amor que os paraenses dedicam à sua capital.
A capital paraense situada na linha do Equador, considerada zona tórrida do nosso planeta, necessitava de
algo que suavizasse o seu calor, por isso o Intendente Antônio Lemos resolveu plantar mangueiras em toda a cidade, no final do século XIX e início do século passado.
A escolha da mangueira foi uma feliz ideia do Intendente por ser uma árvore frondosa, durável e que produz frutos.
As centenárias árvores ainda perduram nos bairros centrais de Belém, dentro dos limites metropolitanos
da ocasião.
O paraense é um povo receptivo e hospitaleiro. A sua culinária é abundante, destacando-se o pato no tucupi, o vatapá, a maniçoba, o caruru e peixes nobres que os rios oferecem como o pirarucu, o maior peixe de
água doce, chegando a pesar mais de 300 quilos, filhote, pescada amarela e outros menos cotados.
A maior parte de sua população é católica, e as datas anuais mais festejadas são o São João, que dura o
mês de junho, e a devoção a Padroeira de Belém, Nossa Senhora de Nazaré, com a maior procissão cristã
do Brasil, que reúne todos os anos cerca de dois milhões de pessoas, de todo o país, no segundo domingo
do mês de outubro.
Não se pode falar no Estado do Pará sem citar a Floresta Amazônica e o rio Amazonas.
A Floresta Amazônica, além de sua biodiversidade, tem cachoeiras, grutas e cavernas, sendo uma região
de várias elevações, e com ecoturismo a ser desenvolvido de forma sustentável.
A Floresta Amazônica, situada principalmente nos estados do Pará, Amazonas e Amapá, é rica em frutos
típicos da região como o açaí, fruto conhecido em todo o Brasil, cupuaçu, bacuri, piquiá, pupunha, taperebá, entre outros, e em ervas medicinais utilizadas pelos indígenas e populações ribeirinhas.
As riquezas da Floresta Amazônica, tais como: petróleo, gás, minerais e pedras preciosas, devem ser preservadas dentro de uma política pública de desenvolvimento sustentável
A preservação da Floresta Amazônica é de suma importância para a garantia do equilíbrio do ecossistema
de nosso país e do planeta, e a sobrevivência da população que habita a região, em especial os povos indígenas.
Em Trombetas no Pará existe uma das maiores reservas de bauxita do mundo.
Esse mineral é transportado por navios mercantes brasileiros até o Município de Barcarena (Vila do Conde), onde uma multinacional, com participação da Vale do Rio Doce, mantém uma de suas maiores indústrias de alumínio, denominada Alunorte, convém acrescentar que a bauxita é matéria prima dessa indústria.
Em São Luís do Maranhão existe uma segunda indústria, do mesmo consórcio, denominada Alumar, recebendo a matéria prima da mesma fonte, igualmente através de navios mercantes brasileiros.
Registre-se que o alumínio é utilizado na construção civil entre outras aplicações.
O rio Amazonas tem sua origem na nascente do rio Apurímac (alto da parte ocidental da cordilheira dos
Andes), no sul do Peru, e deságua no oceano Atlântico no delta do Amazonas, ao norte do Brasil, após
percorrer vários estados, com vários afluentes, possuindo a maior reserva de água doce do mundo.
O rio Amazonas entra no território brasileiro com o nome de rio Solimões e, finalmente, em Manaus, após
a junção com o rio Negro, recebe o nome de Amazonas, e como tal segue até a sua foz no Oceano Atlântico. Sua foz é classificada como mista, por apresentar uma foz em estuário e em delta. O rio Amazonas é o
único com foz mista no mundo.
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A capital do estado do Pará está situada em um dos braços do rio Amazonas. É banhada pelo rio Guamá ao sul e pela baía do Guajará a oeste, a 160 km ao sul do Equador. É o maior rio do mundo em volume
de água e em extensão, com 6.992,06 km. Corta o Estado do Pará no sentido oeste-leste, possuindo em
sua foz a maior ilha flúvio-marítima do mundo, o arquipélago de Marajó, onde ao norte ocorre o fenômeno da "pororoca", que se caracteriza pela invasão de águas do oceano Atlântico no rio.
A região Amazônica, com sua biodiversidade e riquezas minerais, atravessada pelo maior rio do mundo,
que a leste desemboca no oceano Atlântico, é orgulho para o nosso país.
___________________________
_____________

O PILOTO DO LLOYD QUE VIROU PIONEIRO DA AVIAÇÃO
CLC – Alberto Pereira de Aquino
apanavigator2@gmail.com
No início do século XX o caminho que um jovem deveria percorrer para se tornar oficial de náutica na
Marinha Mercante Brasileira estava indicado no capítulo XX do Decreto № 6.345, de 31 de janeiro de
1907:
“DO CURSO DE PILOTAGEM
Art. 204. O fim do Curso de Pilotagem é instruir e preparar, por um Plano de Ensino equiparado, em parte ao do Curso de Marinha da Escola Naval, Pilotos e Capitães para a Navegação de Cabotagem e de Longo Curso da Marinha Mercante, e o de dar e de revalidar as Cartas daqueles que, não tendo seguido o Curso Escolar, se sujeitem aos exames determinados nesse curso oficial e nele forem devidamente aprovados.
Art. 205. O ensino neste curso está a cargo dos próprios docentes da Escola Naval e é constituído das seguintes matérias, distribuídas nos três anos seguintes de estudo:
1º ano
1ª aula – Arititmética e Álgebra: em comum com os alunos do Curso de Máquinas, na 1ª aula do 1º
ano desse curso.
2ª aula – Geometria e Trigonometria: em comum com os alunos do Curso de Máquinas, na 2ª aula
do 1º ano desse curso.
3ª aula – Geografia Física, especialmente do Brasil. Noções de História Geral. História do Brasil e
de suas mais importantes campanhas navais; em comum com os alunos do Curso de Máquinas na 3ª
aula do 1º ano desse curso.
4ª aula – Prática da Resolução de Triângulos Retilíneos. Navegação Estimada, em comum com
os alunos do Curso de Marinha, na 1ª aula do 1º ano desse curso.
5ª aula – Trabalhos Concernentes à Arte de Marinheiro, (Aparelho e Manobra dos Navios.
Sondagens, Sinalização por Bandeiras, Semáforas, e Processos Telegráficos, Óticos e Acústicos.
Evolução com as Pequenas Embarcações) em comum com os alunos do Curso de Marinha, na 2ª
aula do 1º ano desse curso.

6ª aula – Prática da Língua Francesa, em comum com os alunos do Curso de Marinha, na 3ª aula do
1º ano desse curso.
2º ano
1ª aula – Trigonometria Esférica e Elementos de Astronomia, em comum com os alunos do Curso de
Marinha, na 2ª cadeira do 2º ano desse curso.
2ª aula – Elementos de Mecânica Aplicada às Máquinas e à Navegação, em comum com os alunos
do Curso de Marinha, na 1ª cadeira do 2º ano desse curso.
3ª aula – Navegação Astronômica, em comum com os alunos do Curso de Marinha, na 1ª cadeira do
3º ano desse curso.
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4ª aula – Modo Prático da Condução, do Funcionamento, da Conservação e da Reparação das
Máquinas e Caldeiras Marítimas, em comum com os alunos do Curso de Marinha, na 1ª aula do 3º
ano desse curso.
5ª aula – Prática da Língua Francesa, em comum com os alunos do Curso de Marinha, na 2ª aula do
2º ano desse curso.
6ª aula – Prática da Lingua Inglesa, em comum com os alunos do Curso de Marinha, na 3ª aula do 2º
ano desse curso.
3º ano
1ª aula – Máquinas, Especialmente as Aplicadas à Navegação, em comum com os alunos do Curso
de Marinha, na 4ª cadeira do 3º anos desse curso.
2ª aula – Noções Elementares sobre a Teoria e a Construção de Navios, em comum com os alunos
com os alunos do Curso de Marinha, na 1ª cadeira do 2º ano desse curso.

3ª aula – Policia da Navegação Marítima, estudada no 2º ano do Curso de Marinha, quando os
alunos desse curso, na 4ª cadeira do mesmo ano, chegarem a esse ponto da Legislação Naval.
4ª aula – Direito Marítimo Comercial e Internacional, em comum com os alunos do Curso de
Marinha, na 5ª cadeira do 4º ano desse curso.
5ª aula Noções de Higiene Naval – Primeiros Socorros em Casos de Acidentes, em comum com os
alunos do Curso de Marinha, na 4ª aula do 2º ano desse curso.
6ª aula – Prática da Língua inglesa, em comum com os alunos do Curso de Marinha, na 3ª aula do 3º
ano desse curso.
Art. 206. Os alunos, quando cursarem o primeiro ano, terão o título ou a denominação de Praticantes de
Pilotos e, uma vez aprovados, receberão Carta de:
2os Pilotos, quando aprovados em todas as matérias do 1º ano;
1os Pilotos, ou Capitães de Cabotagem, quando aprovados em todas as matérias do 2º ano;
Capitães de Longo Curso, quando aprovados em todas as matérias do 3º ano.
Art. 207. Tais Cartas só poderão ser conferidas depois de feitos estes exames teóricos se, perante uma
Comissão Especial, nomeada pelo Diretor da Escola, provar estes alunos terem viajado efetivamente durante:
24 meses, a bordo de navios a vapor ou 18 meses a bordo de navios à vela, para a obtenção da Carta de 2º Piloto;
36 meses, a bordo de navios a vapor ou 24 meses em navios a vapor e 12 meses em navios à vela,
para a obtenção da Carta de 1º Piloto;
48 meses, a bordo de navios a vapor ou 36 meses em navios a vapor, para obtenção da Carta de
Capitão de Longo Curso.
Art. 208. As Derrotas, comprobatórias dessas viagens, só serão válidas se estiverem rubricadas pelo Comandante do navio com quem o candidato houver embarcado se não for decorrido prazo maior de dois
anos, entre a data da sua confecção e a da sua apresentação, e se não contiverem os cálculos e trabalhos
naturais em provas semelhantes.
Art. 209. Os alunos do Curso de Pilotagem pagarão no Tesouro Nacional, como taxa e emolumentos, em
cada ano em que estiverem matriculados:
50$, par ocasião da, matricula;
50$, por ocasião dos exames;
10$, por mês letivo que cursarem;
20$, de guia de passagem de um para o outro ano letivo.
Art. 210. Os alunos do Curso de Pilotagem, como os Aspirantes de ambos os cursos da escola, além das
condições que este regulamento exige para admiti-los à matrícula, devem também provar que possuem a
acuidade visual, requerida para eles, e que são inteiramente isentos de daltonismo e de diplopia.
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Art. 211. Os alunos do Curso de Pilotagem farão os seus exames pelos mesmos modos e processos que os
Aspirantes de ambos os cursos.
Art. 212. Os candidatos a qualquer destas espécies de Cartas de Piloto, que não tiverem feito o Curso Escolar, deverão requerê-las ao Diretor da Escola, com a anexação a este requerimento de todos os documentos comprobatórios das condições exigidas para a admissão e a matricula, e dos certificados do pagamento de taxa e emolumentos, relativos à qualidade de cartas que queiram adquirir.
Art. 213. Os exames das matérias concernentes à concessão de cada uma dessas cartas serão feitos pelos
mesmos moldes e processos que os dos alunos matriculados no curso.
Art. 214. Estes exames terão lugar de dois em dois meses, no primeiro dia útil desses meses, de maneira a
que não sejam prejudicadas as aulas dos cursos da escola.
Art. 215. É rigorosamente exigida a apresentação das Derrotas que provem o tempo de viagem precisa à
obtenção de cada uma das Cartas, de acordo com o prescrito pelos artigos. 207 e 208 deste Regulamento.
Art. 216. Tanto aos alunos matriculados no Curso como a estes candidatos avulsos, quando aprovados,
mediante requerimento, serão passadas as Cartas, segundo o modelo adotado por este Regulamento, as
quais serão assinadas pelo Diretor da Escola e registradas nas estações competentes, depois de pagos os
devidos emolumentos.
Art. 217. Todo candidato à Carta de Piloto ou de Capitão de Longo Curso, não sendo alunos matriculados, quando inabilitado, só poderá prestar novo exame seis meses depois de sua inabilitação, mediante
novo pagamento das taxas e emolumentos devidos.
Art. 218. Os pilotos estrangeiros, que falarem e escreverem corretamente o português poderão revalidar
as Cartas que tiverem, desde que elas sejam autenticadas pelo respectivo Consulado, contanto que se sujeitem aos exames determinados por este Regulamento.
Art. 219. No caso do artigo anterior, esses exames serão feitos perante uma Comissão Examinadora composta de quatro docentes, nomeados pelo Diretor, e por ele presidida.
Art. 220. Esses exames serão feitos de conjunto sobre todas as matérias, mas, na prova escrita deverão
formular-se questões sobre todas elas, bem como será permitido a qualquer examinador arguir o candidato, na prova oral, em qualquer das matérias que julgue conveniente.
Art. 221. As notas nesses exames serão dadas por matéria, a inabilitação em uma excluindo o candidato
da habilitação à posse da respectiva carta.
Art. 222. O Diretor terá voto, na mesa por ele presidida, para essa espécie de exames.
Art. 223. Se o exame requerido for para Capitão de Longo Curso, o Diretor, sendo preciso, poderá elevar
a seis o número de examinadores.
Art. 224. Os atestados dos exames precisos à instrução dos requerimentos dos candidatos a qualquer espécie destas Cartas poderão ser dados pelos estabelecimentos de Instrução Secundaria, reconhecidos de
utilidade pelo Governo Federal.
Art. 225. Os exames dos candidatos à Carta de Pilotos ou de Capitães, como também, os dos que quiserem revalidação de cartas, serão lavrados em termo, em livro especial assinados pelo Secretário e pela Comissão Examinadora.”
Por aquele decreto um candidato que tivesse estudado em cursos particulares para obter a Carta de 2º Piloto, deveria obter aprovação em todas as matérias do 1º ano do Curso de Pilotagem da Escola Naval que,
na ocasião tinha sede na Ilha das Enxadas, no Rio de Janeiro.
Mas no artigo 207, daquele decreto, havia um detalhe que esclarecia que as cartas só poderiam ser conferidas depois dos exames teóricos prestados perante uma Comissão Especial, nomeada pelo Diretor da Escola Naval e se os alunos provassem terem embarcado efetivamente, durante 24 meses em navio a vapor
ou 18 meses a bordo de navios à vela. Acrescentava ainda que as derrotas daquelas viagens devessem estar rubricadas pelos comandantes dos navios em que houvessem embarcado.
O livro de derrotas era um documento que deveria conter todos os cálculos dos problemas de navegação,
na ordem em que foram executados pelo candidato à obtenção da Carta de 2º Piloto, no decorrer das sucessivas viagens realizadas no período determinado pelo decreto.
Outra nota de interesse daquele decreto era de que a Carta de Capitão de Cabotagem estava incluída na
Carta de 1º Piloto, o que mais tarde foi alterado.
Tendo estudado as matérias do 1º ano do Curso de Pilotagem, em curso particular e cumprido o período de
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praticagem regulamentar, obteve aprovação nos exames para a obtenção da Carta de 2º Piloto.
Segundo a sua biografia, existe a informação de que, naquela função, embarcou nos navios “Maranhão” e
“Pará”, da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro.
Infelizmente a sua permanência na Marinha Mercante foi curta

Devido a um acidente ocorrido a bordo do navio “Pará”, Pinto Martins deixou a Marinha Mercante e com a ajuda de parentes foi para os Estados Unidos onde se formou em Engenharia Mecânica.
Em 1922, para homenagear o Centenário da Independência
do Brasil, conseguiu, recursos, com um grande jornal daquele país, para realizar o primeiro voo entre Nova Iorque
e o Rio de Janeiro.
Em novembro de 1922, na condição de copiloto do hidroavião Curtiss H5L “Sampaio Correa” iniciou a viagem de
5.678 quilômetros que, devido a várias interrupções devidas ao mau tempo e a avarias mecânicas, durou 5 meses.
A sua chegada triunfal, ao Rio de Janeiro, ocorreu em fevereiro de 1923,
quando foi homenageado até com a emissão de um selo, pela realização
daquele grande feito.
Hoje, tendo em vista o progresso já alcançado pela aviação, não damos o devido valor a aquele fato,
mas, naquela época, a aviação estava ainda sendo inventada!
Não existiam cartas aéreas da região coberta pelo “Raid”, assim imagino que foram empregadas cartas náuticas e as técnicas de navegação foram as mesmas das navegações costeira e estimada, usadas na Marinha Mercante, que eram do conhecimento de Pinto Martins, desde o seu tempo no Lloyd
Brasileiro.
Em 1952, quando da inauguração do aeroporto de Fortaleza, foi dada, a aquele empreendimento, a denominação de “Aeroporto Pinto Martins”, uma merecida homenagem a aquele ilustre cearense, desbravador de céus e mares!

AEROPORTO PINTO MARTINS
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A ESCOLHA DA COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO

(CLC Alberto Pereira de Aquino)
Vocês podem pensar que o título está mal escolhido, mas está muito certo. Em 1959, eram os alunos, finalistas dos Cursos de Náutica e Máquinas, que escolhiam as Companhias de Navegação onde pretendiam
seguir carreira.
A nossa Marinha Mercante estava em expansão e, além das companhias existentes, outras novas estavam
sendo criadas, tanto na cabotagem quanto no longo curso.
As maiores eram a Companhia Nacional de Navegação Costeira, que operava principalmente, na cabotagem, o Lloyd Brasileiro que tinha linhas de navegação para todos os continentes e a Frota Nacional de Petroleiros – FRONAPE, que operava na cabotagem e no longo curso.
Durante o decorrer do terceiro ano, preocupado com as matérias, não dei nenhuma importância para a escolha da companhia, pois achava que as oportunidades apareceriam.
Mas sabia que havia colegas que tomavam providências para serem admitidos nessas empresas.
Certo dia, fomos convocados para o auditório, para assistir a um filme e a uma palestra que seria dada pelo Superintendente da FRONAPE.
O filme, em preto e branco, era sobre as atividades de um navio petroleiro.
Logicamente, era um filme de propaganda e mostrava só o lado atrativo da profissão, mas foi o bastante
para que eu fizesse a minha escolha pessoal.
Iria para a FRONAPE!
Por quê? Porque pertencia a uma empresa brasileira de petróleo, na qual o governo tinha a maioria das
ações e tinha um grande plano de expansão, o que garantiria o meu futuro.
Além disso, os navios eram, aos meus olhos, lindos, confortáveis e bem cuidados.
Havia também a remuneração que era ótima e era acrescida de 30% de periculosidade!
As férias seriam de 20 dias úteis, por ano de embarque! Ótimo!
Com todas essas “vantagens”, ao terminar o terceiro ano, e cumprir a praticagem no NTrT “Barroso Pereira” G16, fui para a Frota Nacional de Petroleiros.
Passaram-se muitos anos desde aquela época e a nossa Marinha Mercante passou por grandes transformações.
As companhias Costeira e a do Lloyd Brasileiro foram extintas. A FRONAPE passou a ser parte de uma
nova empresa subsidiária da PETROBRAS – a TRANSPETRO.
A TRANSPETRO herdou, da FRONAPE, uma frota envelhecida e reduzida, que agora começa a ser renovada, apesar da situação econômica adversa.
Comparando essa situação atual, com a vivida pela nossa turma, em 1959, vejo que aquelas “vantagens”,
que tínhamos, melhoraram muito!
Mas faltam navios para absorver as várias turmas que estão sendo formadas no CIAGA e do CIABA, tanto para o período de praticagem, quanto para embarque, depois de concluídos os cursos.
Outro dado preocupante é o da dificuldade para chegar ao fim da carreira. Mesmo com competência, o
novo oficial, para completá-la, terá que concorrer também com a mão de obra barata “alienígena”, que
começa a chegar ao nosso mercado.
Sinais dos tempos......
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TRANSPORTE MARÍTIMO
ORIENTAÇÃO GLOBAL CONTRA PIRATARIA PARA AS COMPANHIAS, COMANDANTES E TRIPULANTES – PARTE 3.
CLC Afonso de Almeida Corrêa
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
correa.afonso@gmail.com
(21) 99410 - 2627

SEÇÃO 4 - AVALIAÇÃO DE RISCOS E AMEAÇAS PELA COMPA-

NHIA

Esta seção detalha os procedimentos que devem ser realizados pelo CSO e pelo Comandante, em conjunto, para identificar as medidas de proteção de navios apropriadas a serem aplicadas em uma viagem por
uma área ou áreas de risco de pirataria e assalto à mão armada
Avaliação de ameaças
A avaliação da ameaça deve incluir ameaças de pirataria e assalto à mão armada de maneira que os riscos
posam ser identificados e avaliados.

Uma ameaça é formada de intenção, oportunidade e capacidade. A intenção e a capacidade não podem ser
atenuadas por comandantes ou CSOs. Portanto, a mitigação contra a oportunidade de um ataque é o foco
dessa orientação, avaliações de risco e quaisquer SPMs subsequentes.
No contexto da pirataria e do assalto à mão armada, a capacidade significa que os atacantes têm os meios
físicos para realizar um ataque, a intenção é demonstrada por ataques contínuos, oportunidade é o que é
mitigado pela empresa, navio e tripulação através da aplicação das medidas descritas nesta orientação.
Além das informações fornecidas nesta orientação, informações complementares sobre as características
da ameaça, táticas específicas ou novas e fatores de fundo regionais podem ser procuradas nos Centros e
Organizações Regionais de Relatórios, conforme listado nas fontes detalhadas nos anexos, sites de Associação de Navegação, provedores de inteligência comercial ou fontes locais, por exemplo, agentes de navios.
Avaliação de Riscos
A avaliação de riscos é parte integrante do planejamento de viagens dentro de um sistema de gestão de
segurança. Todas as viagens requerem planejamento avançado completo e avaliação de riscos usando todas as informações disponíveis. O risco a ser avaliado deve incluir a probabilidade de dano à tripulação
ou navio por ataque por piratas e ladrões armados. A avaliação de risco deve refletir as características predominantes da viagem específica, navio e operações e não apenas ser uma repetição de conselhos, por
exemplo, relativos a diferentes regiões geográficas e diferentes modus operandi piratas. Orientações detalhadas sobre a preparação de avaliações de risco podem ser encontradas a partir de uma variedade de fontes, incluindo o código ISPS.
4.1 Considerações de avaliação de risco para a Empresa
Tal como a Avaliação de Segurança de Navios descrita no Código ISPS, a avaliação de risco para pirataria e roubo à mão armada deve incluir, mas pode não se limitar a:


A ameaça e as áreas potenciais de risco aumentado (que são os piratas ou ladrões armados, o
que eles querem alcançar, como eles atacam, como eles embarcam, quais armas eles usam
etc.) As empresas devem usar as fontes listadas nos anexos para fazer isso.
12

Fatores circunstanciais que moldam a situação (provável visibilidade, estado-mar, padrões de
tráfego, por exemplo, outros navios comerciais, padrões locais de vida, incluindo pescadores
e outros ameaças marítimas locais).

Cooperação com militares ou outros serviços de segurança onde tais missões existem.

As características/vulnerabilidades/capacidades inerentes do navio para suportar a ameaça
(freeboard, velocidade, arranjo geral etc.).

Os procedimentos do navio e da Companhia (treinamentos, listas de observação, cadeia de
comando, processos de tomada de decisão etc.).
A avaliação de risco deve levar em consideração quaisquer requisitos estatutários, em especial os da bandeira e/ou do Estado costeiro.
Uma análise fundamental de qualquer processo de avaliação de risco deve identificar se medidas adicionais de mitigação são necessárias para evitar ataques.
(Continua na próxima edição)
Fonte: Fonte: Global Counter Piracy Guidance for Companies, Masters and Seafarers (BIMCO, ICS,
IFSMA, IGP&I, INTERTANKO, INTERCARGO, INTERMANAGER and OCIMF).
_________________
________
Limitando a liquefação (1)


(CLC Jorge Luiz Thompson)
O impacto da liquefação de uma carga a granel em
navios graneleiros pode ter consequências catastróficas, conforme visto em uma série de casos recentes
de alto perfil, argumenta Carl Durow, Gerente de
Prevenção de Perdas, London P&I Club. A função
do P&I Club é fornecer informações contra tais
eventos, mas também aconselhar para prevenir que
eles ocorram. Fazendo isso, salva vidas e ajuda a
proteger o ambiente natural.
Embora a IMO forneça os regulamentos oficiais e notas de orientação sobre liquefação de carga, os P&I
Clubs, como o London P&I Club, oferecem conselhos complementares aos comandantes de navios para
aumentar a conscientização sobre o problema e sugerir medidas práticas para reduzir o perigo.
A IMO identificou 75 cargas a granel que têm potencial para se liquefazer sob certas condições - essas
são conhecidas como cargas do Grupo A, dentre elas a bauxita e o fine iron. Se o Conteúdo de Umidade
(MC) de uma carga do Grupo A exceder o Limite de Umidade Transportável (TML), a vibração e o movimento do navio podem fazer com que a carga se comporte como um líquido em vez de sólida quando está
sendo transportada no porão. Quando na forma liquefeita e em um mar pesado, a carga pode correr facilmente de um lado do porão para o outro. Isso afeta a estabilidade do navio e pode levar a fazer a quilha
portaló do navio. Portanto, é vital que a tripulação esteja totalmente ciente desse problema e seja capaz de
detectar os sinais de alerta o mais cedo possível.
Mais importante ainda, o comandante deve ter certeza de que a carga a ser carregada em seu navio está
segura. Antes de carregar uma carga do Grupo A, o MC e o TML reais devem ser determinados por um
laboratório científico credenciado de acordo com os regulamentos da IMO. O Comandante deve estar recebendo um certificado válido e assinado declarando que o MC é menor que o TML. Mesmo que o comandante tenha recebido uma certificação válida, ele deve estar ciente das condições climáticas prevalecentes, como um período prolongado de chuva ou neve após a realização do teste, o que pode ter alterado
significativamente o MC de uma carga que foi deixada sem proteção no pátio.
Como precaução adicional, o comandante deve realizar sua própria inspeção usando o “teste da lata”. O
exame dos resultados para umidade ou fluido livre não mostrará definitivamente que o teor de umidade da
carga é inferior ao Limite de Umidade Transportável (TML), mas pode indicar que a carga excedeu seu
Ponto de Umidade de Fluxo (FMP). Os testes das latas devem ser realizados regularmente durante o pro13

cesso de carregamento e os resultados fotografados e registrados.
Se o comandante não receber um certificado válido ou se os resultados do teste da lata forem preocupantes - ou se ele / ela for impedido de colher uma amostra -, as operações de carregamento devem ser interrompidas.
Durante as operações de carregamento, o comandante deve continuar a inspecionar visualmente a carga e
tentar evitar que qualquer excesso de água entre nos porões. Se estiver chovendo forte, deve-se realizar
um novo teste para verificar se o MC permaneceu abaixo do TML. Em algumas circunstâncias, pode ser
apropriado que o comandante solicite a presença de um inspetor de carga independente e experiente.
A qualquer momento, se o comandante tiver motivos para suspeitar que o MC excedeu o TML, ele deve
interromper o carregamento e informar o proprietário do navio. Além disso, o comandante tem o direito
de emitir uma “Carta de Protesto” e buscar orientação adicional do P&I Club.
É importante que todas as cargas do Grupo A sejam monitoradas de perto ao longo da viagem, mesmo
que o comandante tenha ficado satisfeito durante o carregamento. Os porões devem ser inspecionados
quanto ao excesso de umidade - tomando cuidado para cumprir todas as orientações sobre entrada segura
em espaços fechados, é claro. Os pocetos dos porões de carga devem ser sondados regularmente e ventilação adicional introduzida conforme necessário. A tripulação também deve estar ciente do movimento
transversal e longitudinal do navio, pois podem ocorrer alterações se a carga começar a mudar de estado.
Se o comandante estiver preocupado, ele deve tentar reduzir a vibração da embarcação; contate a autoridade costeira mais próxima; considere ir para o porto ou local de refúgio mais próximo (ainda não temos
no nosso país); e entre em contato com o P&I Club.
A questão da liquefação é bem conhecida, razão pela qual a IMO implementou regulamentos. Se os regulamentos forem seguidos, os navios e sua tripulação devem permanecer seguros. Mas, às vezes, as circunstâncias conspiram para permitir que uma carga insegura seja carregada a bordo; ou uma carga que foi
previamente certificada como segura para se transformar em algo menos seguro. Em última análise, é o
navio e sua tripulação que sofrerão e, portanto, é vital que o comandante tenha autoridade e treinamento
para identificar uma carga potencialmente preocupante e a capacidade de lidar com ela de forma eficaz.
____________________________________________________________________________________________

(1)

Tradução livre.
_____________________________________________

NOTÍCIAS
MARINHA DO BRASIL E US COAST GUARD REALIZAM TREINAMENTO CONJUNTO PARA O COMBATE À PESCA ILEGAL
(CLC Plínio Calenzo)

Após exercícios bem-sucedidos com a Marinha do Brasil sobre o compartilhamento das melhores práticas
para conter a pesca ilegal, o capitão e a tripulação do U.S. Coast Guard Cutter Stone homenagearam os
veteranos da Marinha do Brasil em uma cerimônia ao lado do cais no dia 21 de janeiro, enfatizando a história compartilhada de nossos militares em defesa da democracia. O USS Cutter Stone encerrará sua viagem pelo Atlântico Sul com uma visita ao porto de Salvador, Brasil, em 10 de fevereiro.
A Guarda Costeira dos Estados Unidos, criada em 1915, derivada do Departamento Naval estabelecido
em 1790 com a missão de fiscalizar e cobrar impostos, vem operando no Atlântico Sul, no combate à pesca ilegal. Veja mais detalhes acessando, pelo link abaixo, o vídeo postado pelo “No Mundo Militar” em
seu site, e compartilhado pelo Comandante Sérgio Brasileiro, nosso Diretor Técnico:
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NOTAS INFORMATIVAS

Prorrogada a validade de Certificados de Aquaviários, não aquaviários, e das Etiquetas de
Dados Pessoais da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR.
Pela Portaria no 425/DPC, de 18 de dezembro de 2020, O Diretor de Portos e Costas, em caráter excepcional, resolve:


prorrogar por mais um ano a validade dos “Certificados de Competência” - modelos DPC
1031/1033 - os “Certificados de Proficiência” - modelo DPC 1034 - e as "Etiquetas de Dados
Pessoais da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR", emitidos pela Autoridade Marítima Brasileira vencidos no decorrer do ano de 2020, com base na validade inicial impressa no documento.



prorrogar por seis meses a validade dos “Certificados de Competência” - modelos DPC
1031/1033 - os “Certificados de Proficiência” - modelo DPC 1034 - e as "Etiquetas de Dados
Pessoais da Caderneta de Inscrição e Registro - CIR", emitidos pela Autoridade Marítima Brasileira a vencer no decorrer do primeiro quadrimestre de 2021, com base na validade inicial impressa no documento.
Acesse o link ao lado para ler a portaria na íntegra:
PREPOM AQUAVIÁRIOS - 1O QUADRIMESTRE 2021

O Programa para o Ensino Profissional Marítimo - PREPOM para o primeiro quadrimestre do corrente
ano disponibiliza uma constelação de cursos presenciais e on line para habilitação dos aquaviários ao
embarque em diversos tipos de navios. Dentre esses cursos destacamos o ESOG, ESOP E ESOQ, referentes aos navios-tanques transportadores de gás liquefeito, petróleo e seus derivados, e produtos
químicos, respectivamente, que permitirão a obtenção da certificação necessária para o embarque nesses navios especializados. Esses cursos, serão ministrados nas modalidades presencial e EAD.
Confira os detalhes acessando o documento na íntegra, clicando no botão abaixo:

Aos leitores - pedido de opiniões e sugestões
As nossas mídias são dinâmicas. A cada edição procuramos incrementar inovações, que esperamos sejam para melhor. Por isso as opiniões e sugestões dos nossos leitores são muito importantes, 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
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
Disponibilização de 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, 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/
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ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DO CCMM
Devido a situação atípica que o país enfrenta, o CCMM continua em recesso, conforme informado na página 3, 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.

FALE CONOSCO
SEDE RIO DE JANEIRO - RJ
Avenida Rio Branco, 45, salas (21) 2518-1638
contato@centrodoscapitaes.org.br
1907/1908, Centro, Rio de Ja- (21) 2253-4623
diretor_comunicacaosocial@centrodoscapitaes.org.br
(21) 98488-5316
neiro-RJ, CEP: 20090-003
DELEGACIA EM BELÉM - PA.
Travessa quatorze de março,
1155, Edifício Urbe 14, sala
(91) 99202-5599
207, Umarizal, Belém - PA,
CEP 60.055-450.

renato.bonatelli@rvbconsult.com.br

DELEGACIA EM MANAUS - AM.
Rua Xavier de Mendonça, 77 Aparecida, Manaus / Am.

(92) - 99153 4488

rucimar.souza@bol.com.br

CEP 69.010 - 430

A verdade é filha do tempo e não da autoridade, mas a dúvida é o começo da sabedoria.
(Galileu Galilei)
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ANEXO: FOLDER CEPE 2021
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CONTRACAPA

DRAGA TIPO HOPPER
CRÉDITO DE IMAGEM: PORTO GENTE,
IVAN BUENO-APPA 04-FEV 2021

DRAGA DE SUCÇÃO E RACALQUE
CRÉDITO DE IMAGEM: AEC ,
ALLONDA - 04/fev/2021

DRAGAGEM PORTUÁRIA.
CRÉDITO DE IMAGEM: BLOG CONEXÃOCONEXÃO CLOUD - 04-FEV2021
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