
            

 

 
 

 
 

 

  

  

 

 
 

N/T “João Cândido” - incapacidade ou inexperiência? 

Nota na coluna do jornalista Ricardo Boechat, na Revista Isto É de 13/07/2011, enfatiza mais uma vez na 
imprensa, o atraso de um ano na entrega à Transpetro, pelo Estaleiro Rio Sul de Pernambuco, do N/T 
“João Cândido”, de 158.000 Tpb, destacando que, devido a problemas técnicos na execução do projeto, 
companhias classificadoras rejeitam sua entrada em operação. Tal nota gerou os comentários abaixo.   

 

Incapacidade  

Fábio Mello Fontes (*) 
fmfontes@globo.com 
 

A verdade é que o Brasil, duro ter que admitir, me parece ser "uma grande mentira", o país do 
"faz-de-conta".  Uma grande hipocrisia muito bem montada pelos políticos. 

A construção naval brasileira, ainda que admitido o princípio filosófico que orientou o Lula ao 
promover "o seu renascimento", no que concordo, mas que há um longo caminho a ser percorrido para 
que seja realmente uma indústria naval (hoje é apenas um arremedo), tem muito a aprender e a 
desenvolver, e muita dificuldade a vencer. 

Antes de tudo, o Brasil não dispõe da capacidade de projetar um navio mercante.  Apenas 
compra, caro, projetos obsoletos já abandonados e superados em seus países de origem.  Executa mal 
tais projetos, ou seja, não temos competência nem para copiar. 

Quem compra um navio quer três coisas básicas: preço, prazo e qualidade.  Nestes três itens, 
estamos muito, mas muito longe, de competir com o mercado do mundo.  Nossos navios custam o dobro, 
demoram o triplo do prazo para serem construídos e têm menos do que um terço da qualidade exigida 
para um navio moderno. É pena ter de fazer esta constatação.  O que nos falta é mão de obra adequada 
para tal fim.  Além disso, a irracional burocracia nacional afoga todas as possibilidades de evolução de 
uma indústria que depende tanto de importação dos mais cruciais componentes. 

No país só temos um único armador: a TRANSPETRO.  Todos os demais são estrangeiros que 
se beneficiam de uma infeliz emenda constitucional, feita ao tempo do FHC, dando-lhes "status" de 
"brasileiros", quando todos sabem que são predadores e que só estão aqui para se locupletar e "mamar 
nas tetas da viúva".  Aliás, armador é pior do que banqueiro.  Muito pior.  Irão todos para o inferno, juntos, 
só que armadores irão mais fundo naquele fogo eterno. 
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Os coitados dos navios aqui construídos, e já em operação, dependerão de insumos importados 
para que façam a manutenção de rotina.  Estarão todos perdidos. Seus equipamentos de bordo irão se 
deteriorar, pois a aduana brasileira irá torturar os que se atreverem a importar peças de reposição.  Quem 
conhece o setor sabe do que estou falando.   

Assim, não me surpreendo com os problemas a bordo do "João Cândido" que já eram 
esperados, pois foi feito "nas coxas" e a "toque de caixa", num estaleiro que sofre por ser novo e por não 
ter mão de obra que preste.  Um simples soldador é coisa rara e difícil de encontrar neste nosso pobre 
Brasil. Imaginem o resto. Pensem na complexidade de um navio moderno. Estamos "no mato sem 
cachorro", pois no Brasil não temos é EDUCAÇÃO, ou a temos em níveis africanos. Lamentável. 
Enquanto este quadro não mudar, enquanto uma professora custar menos do que um presidiário, 
enquanto não houver JUSTIÇA, não poderemos fazer bons navios como se faz na Coreia do Sul e no 
Japão.  Pelo que tenho visto no cotidiano brasileiro, há de se esperar ainda por muitos e muitos, mas 
muitíssimos anos, para que alcancemos uma EDUCAÇÃO que nos permita ter bons profissionais para 
então podermos construir bons navios como naqueles citados países.  Mas isto, nem meus bisnetos 
verão.  Que pena. 
(*) Presidente da Praticagem de Santos 

 

Inexperiência 

CFM Edson Martins Areias – OSM (Adv.) 

areias.edson@gmail.com 
  
Nem tanto ao mar...caro Mello Fontes. 
  

Os países com tradição em construção naval não têm mais condições de concorrer com a China 
e Coréia.  

Em novembro de 2010, integrando uma missão oficial, estive na Dinamarca e, numa das visitas 
de campo, pudemos constatar o fechamento de seu último estaleiro, até então mantido por decisão 
política com subsídios públicos.  

Sic transit gloria mundi: a China e a Coréia há bem pouco tempo não tinham know-how nem 
know-why para construir navios.  

O Brasil, por falta de vontade política e falhas administrativas, perdeu um imenso cabedal de 
conhecimentos com o êxodo de engenheiros, técnicos e operários especializados que migraram para 
outras atividades.  

O serviço público, decerto, padece de mazelas de ordem técnica, material e moral: à mera guisa 
de exemplo, eu mesmo quase perdi uma conexão no Rio a caminho de Buenos Aires pela incúria e 
empáfia dos agentes da imigração - se não fosse marrento e advogado, teria ficado no chão porque os 
burocratas - incluam-se os da TAM – achavam que eu deveria entrar no fim de uma fila quilométrica - com 
minha marrentice arrastei mais uns cinco passageiros que entraram de carona comigo e puderam pegar o 
vôo.  

Voltando ao tema, Coréia e China hoje constroem navios a preço e qualidade bastantes para se 
sobreporem à concorrência internacional.  

Como Conselheiro do CT Aquaviário por dois mandatos gratuitos junto ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia, conheci vários projetos da Marinha, da USP e da UFRJ capazes de nos encher de justo 
orgulho: o Brasil foi capaz de gerar um programa na área nuclear, de criar um ITA, IME, uma Embraer e 
de se aparelhar para inserir-nos no universo das grandes nações.   

A própria Petrobras, com toda sua burocracia, conseguiu avanços inimagináveis quando, nos 
anos 50, os monetaristas achavam que não justificava investir numa petroleira quando se poderia 
comprar petróleo no mercado internacional a preços muito mais econômicos.  

Concordo que a burocracia é horrenda e que a corrupção e a preguiça minam nossas reservas e 
energias.  

Mas não se pode esquecer que no mercado da construção naval é comum o aporte de 
suprimento de várias indústrias em volta do mundo. É uma wide world operation.  

Nada disto justifica dizer que não tenhamos capacidade para projetar e construir navios, aviões 
ou equipamentos de alta tecnologia.  

E, ainda que não tivéssemos, nada justifica renunciar ao futuro por apegos deterministas. 
Quando se pensa a nacionalidade, impõe-se ter em mente objetivos de longo prazo, quase 

nunca compatíveis com os argumentos mercantis de curto prazo. 
Vale a pena investir na esperança, com denodo. Neste sentido, tua crítica, honesta como 

sempre, merece ser acolhida no que tange a exigir maior rigor na fiscalização: jamais no sentido de 
desencorajar o esforço de nossos compatriotas. 

 Os brasileiros e nordestinos são tão bons ou melhores que os asiáticos ou quaisquer outros 
povos deste mundo de D´us. 
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 Hora de rever o Código ISPS. 

Será que a segurança virou algo sem sentido e até mesmo um embuste? Vale a pena pensar 
sobre isso à medida que nos aproximamos do aniversário  de 11 de setembro de 2001, atentado terrorista 
que reescreveu a forma de segurança. 

Alguns dizem que a segurança tornou-se um total absurdo considerando a forma como os idosos 
têm seus sapatos verificados em inspeções de segurança em aeroportos, com os fiscais usando 
detectores eletrônicos sem nenhum critério ou vestígio de senso comum. Como alguém que sempre é 
selecionado para uma busca mais intensa por causa de um joellho de metal, eu agora me recuso 
educadamente tirar os sapatos a menos que uma cadeira seja fornecida e  recomendo que essa seja uma 
estratégia a ser seguida por todo portador de deficiência.  

Mas estes são apenas inconvenientes momentâneos para viajantes aéreos. Aqueles que hoje 
lidam com navios são os que têm que se submeter permanentemente a regras de segurança  severas, 
irracionais e principalmente sem sentido pela forma como as autoridades interpretram o Código 
Internacional para Proteção de Navios e Instalações Portuárias (International Ship and Port Facility 
Security Code – ISPS Code). Os membros da Associação Internacional de Fornecedores de Navios 
(ISSA), por exemplo, tornaram-se tão frustrados com o cerco de segurança que eles devem romper, que 
vão levantar essa questão na próxima reunião do Comité de Facilitação do Tráfego Marítimo Internacional 
da  IMO, cujo objetivo é facilitar o que o ISPS Code parece determinado a evitar.   

A associação cita dificuldades práticas, onde cada pessoa que entra e sai de bordo de um navio 
no porto tem de ter certificação individual, uma questão frequentemente carregada de burocracia. O 
presidente da ISSA, Jens Olsen, aponta que isto é frequentemente uma maneira de fazer dinheiro já que 
estes certificados têm que ser comprados e, em alguns lugares, “grandes quantias de dinheiro” têm que 
ser pagas para entrar e sair com suprimentos através dos portões do cais. Isto é um escândalo e um 
abuso e não tem nada a ver com segurança e sim com indivíduos ganhando dinheiro se aproveitando da 
ameaça de terrorismo que nunca foi um problema na indústria naval. 

Quando o Código ISPS  foi implementado às pressas, em meio a declarações de que não iria de 
forma alguma prejudicar o comércio internacional, as questões práticas de implementação foram 
delegadas a pessoas que “gostam de dizer não” ou as viram como uma forma de aumentar a receita. Em 
muitos lugares parece também que não entenderam – talvez nunca entendam – que, quando o navio 
chega no porto, existem inúmeras condições e pessoas com uma razão perfeitamente legítima para 
ingressar a bordo.  

Pessoas que entregam suprimentos encomendados  pelos agentes, são apenas um exemplo 
dessas pessoas. Por que uma empresa tem que pagar “pedágio” para entregar mantimentos ou 
sobressalentes a bordo? Quando o radar quebra, por que um técnico em eletrônica tem que implorar de 
joelhos para um funcionário portuário permitir seu acesso para que o navio possa partir em boas 
condições de navegabilidade? Que razão poderia haver - outro entendimento equivocado ou desculpa 
absurda - para negar a um superintendente técnico uma visita essencial a seu próprio navio? E assim, a 
estupidez continua, em todo o mundo.  

Mas estes são casos ocasionais, embora importantes, de pessoas chamadas a vir a bordo. Que 
tal o verdadeiro massacre sofrido pelos tripulantes em muitos países com a negação de licença para 
baixar terra e com absurdos requisitos de vistos e condições estúpidas relacionadas aos que embarcam 
ou desembarcam dos navios? Muitos destes atos têm sua origem nos atentados de 11/9 quando deve ter 
sido imaginado que o meio de transporte capturado pelos terroristas suicidas islâmicos foram graneleiros 
ao invés de aeronaves.  

O momento poderia ter sido apropriado para examinar a segurança marítima, contudo todos os 
intermináveis debates sobre terroristas empregando um navio como um míssil teleguiado e a “frota 
fantasma Bin Laden”, foram ridiculamente exagerados. Mas toda esta segurança desajeitada tem 
causado sofrimento às pessoas que vivem e trabalham em navios; a reação exagerada produziu um 
tangível e negativo efeito na sua qualidade de vida e nós temos o dever de remediar isso imediatamente. 

Para alguns especialistas em segurança que vão imediatamente escrever ao Editor me acusando 
de  terrível ameaça, gostaria apenas de sugerir que elas me dessem uma evidência – qualquer evidência 
– de terrorismo marítimo ao longo dos últimos dez anos. Elas também podem responder a minha 
pergunta sobre a forma como elas se sentiriam depois de uma viagem através do Oceano Índico, com a 
tripulação fazendo tríplice serviço de vigia, ver o navio, ao chegar ao porto, envolto em arame farpado, 
com as acomodações bloqueadas, com as autoridades portuárias dizendo a eles que não terão 
permissão para baixar terra e que nenhuma visita será permitida a bordo. 

Vamos enfrentar as dificuldades da segurança. Dez anos desse mau trato aos marítimos e 
àqueles que, legitimamente, devem embarcar e desembarcar dos navios, já é suficiente É hora de revisar 
o ISPS e tornar mais flexíveis as regras e regulamentos do Código que estão em vigor e não tem 
qualquer relação com ameaça real. E, neste processo, não devemos apenas ouvir os especialistas de 



segurança que têm interesse pessoal em manter suas atividades - em alguns casos empresas lucrativas - 
mas também as pessoas a quem são dirigidas as regras e regulamentos e que merecem ter as suas 
opiniões fortemente representadas.   
Fonte: Lloyd’s List. Tradução livre. Original em inglês. 
 
Nota da Redação: Deve ser frustrante viver num país onde autoridades portuárias cometem esse tipo de 

arbitrariedade com os marítimos e com quem necessita ingressar a bordo. 
 

 
 
 
 

A incrível história do navio que chegou sozinho ao seu destino. 

Comte. Ronaldo Cevidanes N. Machado – CLC 

 
Um navio, como uma pessoa, tem nascimento, vida e morte. Nasce quando é batizado com um 

nome e registrado sob uma bandeira; começa a viver ainda no estaleiro, onde fica como se num berço 
estivesse, ganhando força para poder andar nos mares, o que passa a fazer quando fica prontificado. 
Portanto é no mar, tranquilo ou tempestuoso, que vive sua vida marinheira; morre quando faz sua última 
viagem, seja por um acidente de navegação, seja por velhice, quando chega ao seu derradeiro porto 
onde, já cansado, será desarmado e desativado. 

Assim o petroleiro “Presidente Washington Luiz” nasceu na Holanda e começou a viver sua vida 
marinheira em 10 de março de 1960, data de sua incorporação à FRONAPE, saindo pela primeira vez 
para o mar, a caminho do Brasil, ostentando no mastro da mezena nossa bandeira e, no bico de proa, o 
galhardete da FRONAPE, dois símbolos que estiveram sempre juntos em sua longa vida de 38 anos no 
mar, sempre a serviço do Brasil e da Petrobras. 

Mas, também como as pessoas, um navio tem muitas estórias. Nenhuma, porém, com certeza, 
tão fantástica quanto à vivida pelo “Washington Luiz”. Em sua última viagem, a reboque, sem seus 
marinheiros e máquinas, como se moribundo estivesse, voltou à vida e, sozinho, desprendeu-se de um 
comboio e navegou sozinho pelo Índico até seu porto de destino.  

Alienado desde março de 1998, após 38 anos de serviços prestados à FRONAPE, O “P. W. Luiz” 
em 27 de junho de 1998 deixou pela última vez o porto do Rio de Janeiro, a reboque, a caminho de Alang 
/ Índia, ao encontro dos seus novos proprietários, tendo como companheiro de travessia e destino o navio 
“Araxá”, também alienado e sem tripulação nem máquina.  

A viagem transcorria lenta, mas constante, até que, navegando perto das Ilhas Mauritius, no 
Oceano Índico, o comboio, ao enfrentar condições severas de mar e vento, teve os dois cabos de 
reboque do “P. W. Luiz” partidos, fazendo com que o navio desaparecesse de vista, face às péssimas 
condições de visibilidade na ocasião.  

O comboio ficou alguns dias nessa situação. Quando o tempo amainou, não foi possível avistar o 
navio no horizonte, nem além dele com o auxílio do radar. 

Durante 40 dias, a procura do “P. W. Luiz” pelos rebocadores, por outros navios nas imediações 
e por aviões, foi infrutífera. Assim, em 5 de agosto, ficou decidido que o comboio prosseguiria somente 
com o “Araxá” para o porto de Alang, distante três mil milhas náuticas do local do desaparecimento, 
ficando as buscas a cargo dos navios que normalmente cruzam a região. 

A viagem do comboio prosseguiu então sem outros contratempos. Quando já estava chegando 
ao porto de destino, em 14 de agosto, para grande surpresa de todos, o “P. W. Luiz” foi avistado 
encalhado perto do porto de Port Bandar, a menos de um dia a reboque de Alang. Isto significa que o 
navio havia navegado sozinho 3000 milhas, levado pelas fortes correntes da região, sem que fosse visto 
por qualquer outro navio ou avião até quase seu porto final. 

O comboio, após seu encontro, entregou o “Araxá” em Alang e voltou para pegar o “P. W. Luiz”, 
desta vez com sucesso, levando o navio navegador até seu destino final onde seria, como foi, desativado 
para sempre. 

Seus novos proprietários, “Elbert Overseas Inc.” entre felizes e incrédulos, ao relatarem a 
aventura para a FRONAPE, afirmaram: It’s unbelievable (é inacreditável), com o que concordamos 

plenamente. 
 
Enfim, o nosso barco demonstrou que, como os seres humanos, além de nascimento, vida e 

morte, também tinha uma alma orgulhosa de marinheiro ao largar os cabos de reboque e sozinho 
prosseguir navegando para o porto onde encontraria o seu fim. Mas, na verdade, como navio navegador, 
ele deve ter aprendido com seus Comandantes, que naquela região do Oceano Índico a monção de SW, 
ao soprar diuturnamente, de maio até outubro com força 7 e 8, forma uma forte corrente exatamente em 
direção à Índia e foi, levado por ela, que chegou ao seu porto final.     
 



. O estouro da boiada 

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

Um sol implacável incendiava a Bahia naquele verão de 1974. Na Fazenda Canelas, em 
Candeias, o calor fora insuportável durante o dia, mas ao entardecer, um vento vindo do mar aliviou o 
sofrimento. 

 Com a fresca, o Coronel Vaz Galvão criou coragem e mandou reunir, num curral, cem cabeças 
de gado – os mais xucros e os mais magros. Essa boiada, como pagamento de uma dívida, seria 
conduzida para Goiás. Até Goiás era muito chão, mas o Coronel queria que a boiada fosse aos seus 
cascos - ele não queria ter despesas. O Coronel terminou a tarefa quando contou a centésima cabeça 
saindo pela porteira - seu capataz iria ter muito trabalho. 

 
 Enquanto isso em Salvador, o “Presidente Deodoro”, um navio da Frota Nacional de Petroleiros, 

sob o comando de Antonio Haylton Figueiredo, navegava na Baia de Todos os Santos com destino a 
Madre de Deus. Uma hora da manhã, com o navio atracado, a guarnição baixou terra - foram a pé pra 
Candeias – Madre de Deus já dormia. O mestre Paraíba Chorão, com uma garrafa de rum embrulhada 
pra presente, caminhava ligeiro, sua quenga o esperava. “Três Jaqueiras” era a melhor boate da zona de 
Candeias. As mulheres, bem vestidas e cheirosas, de salão enfeitado com radiola ligada, esperavam 
ansiosas pela guarnição do “Deodoro” que, vindos do longo curso, cheios de dólar, pagariam até 
champagne.  

 
A boiada ia depressa, mas o capataz sabia que o calor do dia ia retardar a marcha. Chegando ao 

cruzamento com a estrada pra Madre de Deus, a boiada empacou, havia algo estranho no caminho – era 
cobra. Acostumado a pegar cascavel pelo rabo, o capataz não chegou a tempo, o som do chocalho foi 
estridente – o estouro da boiada aconteceu. Na confusão, parte da boiada, em disparada, tomou a 
direção de Madre de Deus - um perigoso encontro estava pra acontecer. 

 
 A guarnição do “Deodoro”, que continuava sua caminhada pela estrada, deparou-se com uma 

obra inacabada que tinha deixado abandonadas manilhas para drenagem de águas pluviais. “Mais uma 
obra de político ladrão”, comentou alguém. 

De repente, um tropel foi ouvido. Paraíba, familiarizado com o assunto, logo gritou:  
- É estouro de boiada, salve-se quem puder!                                                  
Todos voltaram correndo, mas a boiada, em disparada, era muito rápida. Paraíba então gritou:  
- Pra dentro das manilhas.                                                                                            
 Mais de vinte homens entraram encolhidos dentro das manilhas abandonadas. Paraíba dentro 

de uma delas comentou:   
- Graças a Deus que os corruptos não terminaram essa obra.   
Parte do gado xucro cercou as manilhas, queriam chifrar alguém. Foi assim até o dia amanhecer, 

quando o capataz felizmente chegou pra recolher o gado. Paraíba que, encolhido, aproveitou pra secar a 
garrafa de rum, chorava bêbado e eufórico. A guarnição, aliviada, foi saindo de dentro das manilhas, 
entrevados, sujos e com fome. Não restava alternativa a não ser voltar pra bordo.  Pelo caminho o 
eletricista se arretou e foi tirar satisfações com Paraíba.                                                                                                   

 - E agora mestre, cadê a reza que você diz que espanta tudo? Você rezou ou não?                                                                  
 Paraíba, cabisbaixo, melancolicamente respondeu:     
- Rezar eu rezei, o tempo todo, mas não funcionou.    
- Não funcionou porque, seu abestado?  
- Não funcionou porque eu tava escamado.  
Naquela noite as quengas ficaram sós. Os dólares e o champagne sonhados se evaporaram nos 

cascos de uma boiada ensandecida. 
   
 

 
 

  
 

O CCMM ESTÁ DISPONIBILIZANDO UM E-MAIL EXCLUSIVO PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS: 
 
diretoriajuridica_CCMM@yahoo.com.br 
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Minha carreira de goleiro mercante 

CFM Marcus Vinicius de L. Arantes – OSM (Eng.) 

mv.arantes@hotmail.com 

 
Lá pelo início da década de 60 o Departamento de Educação Física da EMMRJ era chefiado pelo 

Prof. Carlos Varady. Ele e mais os professores Sílio e Paulo eram os responsáveis por ministrar as aulas 
de Educação Física e pelo treinamento das equipes de futebol, vôlei e basquete da Escola. 

O treinador da equipe de futebol era o Prof. Paulo e era eu o goleiro desta equipe em 1962 / 
1963. A posição de goleiro exercia um grande fascínio sobre mim desde os meus tempos de infância em 
Minas, quando comecei a jogar nesta posição no Ipiranga, um time de meninos da minha cidade. Tinha 
eu meus 12 anos de idade. Continuei goleiro no Instituto Gammon, colégio onde estudei em Lavras, MG e 
o mesmo ocorreu na EMMRJ, onde ingressei em 1961.  

O jogo que mais me marcou foi contra a equipe de juniores do Bangu A.C. em 1963. Foi no 
estádio do Bangu – O Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho, conhecido nas lides esportivas como 
Estádio de Moça Bonita. Neste ano o Bangu começou a montar um grande time sob o comando de Elba 
de Pádua Lima, o Tim, um dos maiores estrategistas do futebol brasileiro. Arrisco-me a dizer que o time 
do Bangu de 63 era melhor do que aquele que foi campeão em 66 sob o comando de Alfredo Gonzalez,  
numa memorável final contra o Flamengo. 

E lá fomos nós para Moça Bonita jogar contra os juniores do Bangu, que também se destacava 
no campeonato carioca da categoria. Fim de jogo e “não deu outra” – nossa defesa não resistiu aos 
“endiabrados” atacantes banguenses e perdemos de 5x1, mas voltamos para a EMMRJ orgulhosos por 
termos jogado no mesmo gramado onde pisavam diariamente craques como Zózimo, Roberto Pinto, 
Paulo Borges, Mateus e 
Parada.  

Ao sair da Escola e 
embarcar no Lloyd Brasileiro, 
continuei a minha “carreira” de 
goleiro. No Lóide Nicarágua, 
onde pratiquei, tínhamos um 
time bem organizado, com um 
uniforme alvinegro e até uma 
bandeira, que foi 
confeccionada pela esposa do 
Chemaq, o Antonio Pierre da 
Costa. Nosso primeiro jogo foi 
em Cabo Verde contra um 
time local. O campo era de 
chão batido e suamos um 
bocado para ganhar de 2 x 1 
dos “patrícios”. Na mesma 
viagem, em Hamburgo, tivemos a coragem de enfrentar um time das divisões inferiores cujo nome era 
Falke ou coisa parecida. O estádio recebeu uma torcida razoável e o frio era de rachar. Não vimos a bola 
e confesso que não me lembro de quantas vezes fui apanhá-la no fundo das redes. Nossos “atletas” 
haviam se “concentrado” na véspera nos bares Reeperbahn e os alemães passavam como rolo 
compressor pela nossa defesa derrubando quem estivesse pela frente. Coube a mim lá atrás a ingrata 
tarefa de manter nosso arco incólume, mas foi difícil. À noite fomos recepcionados com uma “cervejada” 
na sede do clube e fui muito cumprimentado pelos alemães pela minha atuação, mesmo com mais de 5 
bolas na “caçapa”. 

Na Fronape cumpri a última etapa da minha “carreira” de goleiro. Desta vez foi em Kobe, no 
Japão. Lá estavam para uma operação de “jumboizing” o Presidente João Goulart e o Presidente 
Epitácio. Fizemos um combinado dos dois navios para enfrentar uma equipe de uma grande loja de 
departamentos cujo nome não me recordo como também não me recordo do placar. Acho que ganhamos. 

Termina aí a minha incursão como goleiro “mercante”. Posso não ter sido dos melhores, mas não 
fiz feio, garanto.  

 
 

Assine nosso Rol de Equipagem 
Torne-se sócio do Centro dos Capitães e embarque conosco. 
Você será mais um a manter nossa estabilidade e nossa condição de navegabilidade. 
Será mais um que, sem ganhar nada por isso, e sem a cultura do “o que eu vou ganhar com isso”, terá na 
consciência o indelével prazer de estar contribuindo para manter flutuando nosso navio carregado de orgulho e 
vontade de ajudar sem interesse. 
Você poderá fazer isso virtualmente visitando nosso site: www.centrodoscapitaes.org.br 
Ou comparecendo à nossa sede à Av. Rio Branco 45 sala /507 – Centro – Rio/RJ 

mailto:mv.arantes@hotmail.com
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Do Baú das Recordações 

Comte. Carlos Eugenio Dufriche – CLC 
carlos.dufriche@pcfa.com.br 
 

 
 

Viagem inaugural do N/T “Bittencourt 
Sampaio” da Frota Nacional de Petroleiros em 
outubro de 1951. Primeiro carregamento de fuel 
oil em Curaçao. Válvulas encravadas 
ocasionaram grave vazamento de combustível 
pelas bocas de ullage com o óleo inundando o 
convés, sobrepondo-se ao trincaniz e 
escorrendo pelo costado para o mar por ambos 
os bordos (se fosse hoje o Comandante e o 
Imediato seriam presos). Vejam na foto a 
precariedade operacional, na época, com o 
carregamento feito por linhas de mangotes 
interligadas e manifold do navio sem bandeja 
aparadora.    
 
 

 

 
O destino para descarga era o Rio 

de Janeiro com a perspectiva da visita do 
Presidente Getúlio Vargas na chegada. Como 
se apresentar com o costado naquelas 
condições? A espantosa solução está 
documentada na foto ao lado. Com o navio 
em viagem, máquina toda-força-adiante, 
pendurados em escada de quebra peito e por 
balsos borda fora, sem cinto de segurança, 
munidos de querosene, trapos, estopa, muita 
coragem e boa vontade, os valentes 1º Piloto 
Carlos Dufriche, o 3º. Maquinista e 
bombeador Nilson da Cotta e Sá e mais um 
marinheiro, tentam salvar as aparências. (O 
fotógrafo foi o 2º. Piloto Ruy Menezes que 
também participou da faina)   
  

 

 

  

 

 
Na foto (BB) oficiais de convés do 

“Bittencourt Sampaio” posando na baleeira do 
navio em Uddevalla em setembro de 1951. 
 
(BB para BE) Imediato André Sabatié da Fonseca; 
1º Piloto Carlos Eugenio Dufriche; 2º Piloto Ruy de 
Lourdes da Cunha e Menezes.  
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Waldemar Sebinho 

Comte. Carlos Nardin Lima – CLC 
carlos.nardin@gmail.com 

 
Pode parecer crítica depreciativa, mas, na verdade, trata-se da apologia de um grande amigo - 

o Waldemar Sebinho. 
Waldemar era baiano de Vila do Conde, mas se dizia paulista. Cabelo quase bom, tez escura 

queimada de sol, de razoável cultura, excelente amigo, tinha um grande problema: era alcoólatra 
contumaz. Conheci-o como Chefe de Máquinas do navio “Rio Maracanã” da Companhia de Navegação 
Costeira. Possuidor de senso de humor afiadíssimo destacava-se como excelente imitador. Uma de suas 
melhores performances a bordo era imitar a voz do Comandante Vilas Boas. 

Ganhou o apelido de Sebinho por não gostar de tomar banho. Segundo ele, banho demais 
afetava a pele aveludada da sua constituição física. Incômoda seborréia vez por outra escorria em sua 
face à medida que o navio se aproximava do calor dos trópicos. 

Divertia-se a bordo aproveitando-se de sua facilidade de imitação e gosto pelo trote. 
Costumava ligar para os pilotos e, fazendo-se passar pelo comandante, imitando sua voz, dava as ordens 
mais absurdas que se possa imaginar: 

- Seu Piloto, desça agora no cofferdan e veja se deixei lá o meu cachimbo.  
- Seu Piloto, suba no galope do mastro de vante e verifique se o que está lá pousado é uma 

gaivota ou uma estatueta colocada por algum engraçadinho 
Alguns pilotos recém embarcados que não conheciam o Waldemar e seus dotes para a 

imitação, chegavam a cumprir as ordens do pretenso comandante e, ao dar conta do seu cumprimento, 
acabavam por levar uma tremenda reprimenda do português azedo, detentor, não se sabe como, de uma 
carta de Capitão de Longo Curso. 

Desinibido por natureza, a bebida tornava Waldemar excessivamente inconveniente o que lhe 
trazia inúmeros transtornos quando baixava terra. Não eram raras as ocasiões em que tinha que ser 
libertado de delegacias, sob pena de o navio ficar retido no porto.  

 
Em Fortaleza, num ônibus repleto de estivadores do Farol para a Praça do Ferreira, já tendo 

tomado todas, arrumou confusão com os distintos passageiros, xingou meio mundo, acabou sendo 
agredido por mais de um passageiro ofendido e acabou sendo levado para a Delegacia de Polícia sem 
lenço e sem documentos, sendo preciso a intervenção do navio para a sua liberação. 

 
De outra feita, em Belém do Pará, também no interior de um ônibus, Waldemar, mais pra lá do 

que pra cá, intrometeu-se na discussão entre dois passageiros sem ter nada a ver com o assunto, deu 
razão para ambos e acabou apanhando dos dois. Foi todo mundo parar na Delegacia e, ao ser 
perguntado pelo Delegado se era paraense demonstrou indignação respondendo: “eu sou muito sério”. 
Foi o único a ser trancafiado. O comandante do navio foi liberá-lo no dia seguinte e encontro-o varrendo o 
pátio da Delegacia. Waldemar não se deu por achado e reclamou da vassoura. “Como é possível em 
plena selva amazônica, riquíssima em biodiversidade, produtora das melhores fibras do mundo, se usar 
uma vassoura vagabunda como esta”?  

 
Em uma estadia em Rio Grande foi promovida uma partida de futebol “Rio Maracanã” versus 

“Itaimbé”. Waldemar, não jogava, só entornava, mas queria participar de qualquer maneira do evento. 
Depois de muita conversa acabou aceitando o encargo de bandeirinha, embora mal conseguisse controlar 
as pernas. O “Rio Maracanã” perdia por  5 x 1. Quando, numa jogada, o ponta direita do “Itaimbé” partiu 
livre para fazer mais um gol ouviu-se um apito e o atacante interrompeu a jogada. Enfurecidos, sem saber 
que infração tinha sido cometida, os atletas do “Itaimbé” partiram pra cima do juiz para contestar a 
marcação, mas ele se defendeu: 

- Eu não apitei nada, não. 
Waldemar, que trazia escondido o apito de um colete salva vidas de bordo, evitou o sexto gol 

do adversário... 
 
Numa época em que as áreas portuárias ainda não tinham se tornado fortalezas 

inexpugnáveis, e famílias visitavam livremente os navios atracados nos portos, era tradicional a visita a 
bordo, em Recife, aos domingos, de sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Brasileira, conhecida por 
Igreja do Bispo de Maura. A finalidade era celebrar missa a bordo dos navios, propiciando um momento 
de reflexão espiritual para os tripulantes embarcados. Em um desses domingos, Waldemar se dispôs a 
assistir a missa das 0900hs. Só que, no sábado, ele havia tomado um dos seus porres homéricos e 
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encontrava-se ainda de ressaca. Assim mesmo, contrito, foi assistir à missa. Enrolando a língua e 
atropelando as palavras, observado pelo sacerdote com ar crítico, mal conseguiu acompanhar o Pai 
Nosso e apoiou a cabeça na cadeira da frente caindo em sono profundo, só acordando na hora do 
sermão. Sempre de olho no Waldemar o padre enaltecia os marítimos, destacava as virtudes do homem 
do mar e sua importância na economia do país, sempre com as exclamações de “apoiado” vindas do 
Waldemar. O fecho do sermão transformou-se em reprimenda ao Waldemar quando o padre rematou que 
“é uma pena que o alcoolismo viva à espreita dos marítimos menos tementes a Deus”. 

Foi o suficiente para que o Waldemar, vestindo a carapuça, abandonasse a missa e se 
recolhesse ao seu camarote. 

 
Nessa época o alcoolismo era tratado como um vício degradante. Companhias de navegação e 

comandantes mal orientados, simplesmente puniam, muitas vezes com demissão, o tripulante que bebia. 
Hoje a compreensão é outra e se entende o alcoolismo como uma doença crônica degenerativa, passível 
de tratamento.  

Waldemar era de uma época pouco adequada a esse entendimento. O que fica do seu 
comportamento, no entanto, é sua inteligência, sua cultura, sua camaradagem, seu senso de humor e, 
por que não dizer, seus casos folclóricos, inesquecíveis para quem conviveu com ele.   

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 
  
 Transpetro vai lançar Promef 3 e não descarta importação de aço.  

Apesar de prever que só vai receber em setembro o primeiro navio do Programa de Renovação 
da Frota, lançado em 2005, o presidente da Transpetro, Sérgio Machado, já pensa em lançar até o fim do 
ano a terceira edição do Programa de Modernização e Expansão da Frota de navios da Transpetro – 
Promef. 

Segundo o executivo, o novo programa prevê a licitação de ao menos 20 embarcações de médio 
e grande porte. A estatal pretende arrematar navios modelos VLCC, Suezmax e de produtos. 

"Já estamos negociando o Promef 3. Temos que compreender o tamanho que o Brasil 
representa no mercado de óleo e gás e o tamanho que terá a nossa produção em 2020 (mais de 6 
milhões de barris de óleo equivalente)", afirmou a jornalistas durante seminário do setor, acrescentando: 
"Toda indústria pioneira tem problemas e dificuldades…o Promef 1 achamos que engatilhou. Ao final dos 
22 navios, o prazo de atraso de entrega, se houver, vai ser de pouquíssimos meses". 

O navio Celso Furtado, o primeiro encomendado pelo Promef, será lançado ao mar no mês de 
setembro com cerca de 1 ano de atraso. O João Candido será entregue à Transpetro em outubro. 
Segundo Machado, “o atraso é algo normal no primeiro navio de uma série”. Outros dois navios devem 
ser entregues à estatal até o final do ano. 

O Promef 1 licitou em 2005 26 navios, e o Promef 2 outros 23 embarcações em 2008. De lá para 
cá houve problemas com os estaleiros vencedores das licitações e no fornecimento do aço necessário 
para a construção das unidades. 

A Transpetro travou nos últimos anos uma luta pela redução de preços do aço plano para navios, 
fabricado no Brasil apenas pela Usiminas, e importou a maior parte do aço utilizado pelos estaleiros. 

Das 710 mil toneladas demandadas pelos dois programas de renovação de frota, até o momento 
foram compradas 170 mil toneladas, informou Machado. Desse total, 41 por cento foi fornecido pela 
Usiminas e o restante comprado no exterior. 
Fonte: Reuters / Redação 
                            

 

 

Histórias do Mar                                                        Homens do mar 

Recorde, divirta-se, coopere e conte também sua história. 



Primeiro barco oceanográfico construído no Brasil 

 Em junho de 2012, a comunidade científica deverá ter à disposição o primeiro barco 
oceanográfico inteiramente construído no Brasil. 
 A construção da embarcação já foi iniciada e será celebrada em uma cerimônia de batimento de 
quilha no dia 12 de agosto no estaleiro Inace, em Fortaleza (CE). 
 O barco, cujo nome ainda não foi escolhido, faz parte de um projeto de incremento da 
capacidade de pesquisa submetido à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP) pelo Instituto Oceanográfico (IO) da Universidade de São Paulo (USP).  

O novo barco oceanográfico terá 25 metros de comprimento e poderá transportar 20 alunos e 
dois professores, além da tripulação. A autonomia é de 10 a 15 dias, dependendo do número de pessoas 
embarcadas e do nível de consumo de água. 

"Com essa capacidade de pessoal, poderemos dar conta de toda a demanda dos estudantes. O 
barco poderá operar em toda a faixa de 200 milhas marítimas da fronteira litorânea. Isso permitirá estudos 
em toda a plataforma continental de São Paulo, incluindo a área do pré-sal. Somando-se ao navio 
oceanográfico, teremos um conjunto de instrumentos que poderá levar a capacidade de pesquisa na área 
a um novo patamar", afirmou Rolf Roland Weber, professor de Oceanografia do IO-USP. 
Fonte: Site Inovação Tecnológica/Agência Fapesp. 

 

 
    

 
 

 

IMO adota medidas de eficiência energética para transporte marítimo 

 Grupos ambientalistas alertam que as regras só se aplicam a navios novos 
e que os países em desenvolvimento têm seis anos para se adaptar.  

Os países da Organização Marítima Internacional (IMO) deram um primeiro passo para reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa dos navios com um acordo global para reduzir o consumo de 
energia em navios novos construídos a partir de 2013.  

É esperado que a primeira norma de emissões no transporte marítimo leve à redução da 
emissão de gases de efeito estufa de 45-50 milhões de toneladas por ano até 2020.  

Alguns países em desenvolvimento como China, Brasil, Arábia Saudita e África do Sul, 
negociaram um prazo de seis anos e meio, o que lhes garante a data efetiva de reforma para 2019.  

ONGs ambientalistas saudaram o modelo do índice de eficiência energética padrão, mas 
advertiram que, por só se aplicar a novos navios, o efeito da decisão vai levar muito tempo para ter 
qualquer grande impacto. Alguns disseram que há um significativo perigo de que muitos armadores 
registrem seus navios em países em desenvolvimento para se beneficiarem da dilatação do prazo.  

 
 

Submarino chinês tripulado desce a 5.057 metros de profundidade. 

A China se junta às grandes potências como Estados 
Unidos, França, Rússia e Japão ao entrar para o clube dos 
países que detem recordes de mergulho de submarinos em 
grandes profundidades, ao atingir a marca de 5.075 metros em 
menos de três horas. 

A proeza foi conseguida no submarino Jiaolong – 

nome de um mitólogico dragão do mar – em uma estréia bem 
sucedida, já havendo planejamento para bater o record 
japonês superando a marca dos 6.500 metros do Shinkai e 
atingindo os 7000 metros. 

A rivalidade em torno destas marcas nada tem de 
desportivo. Os mares do Sul da China encontram-se hoje em 

disputa entre os vários países ribeirinhos, que procuram ter acesso às jazidas de metais que aí se 
conhecem, ou a outras cuja existência se suspeita. Entre esses metais encontram-se o ouro, a prata, o 
cobre, o níquel e o cobalto, bem como matérias-primas para indústrias de high tech. 

 



Gregos em primeiro lugar na lista de armadores por valor de navio  

Japão e China são os outros grandes.  Estes três países controlam 50% do valor da 
frota mundial. 

Segundo uma análise da nacionalidade dos operadores de navios realizada pela VesselsValue, 
armadores gregos controlam a maior fatia do valor das 12.400 embarcações de granéis sólidos  com mais 
de  20.000 Tpb e petroleiros com mais de 29.500 Tpb, detendo cerca de 19% do total, equivalente a uns 
US$ 57 bilhões, escreve Steve Matthews no jornal Lloyd’s List. 

Eles são seguidos de perto pelo Japão com 18% e a China, com cerca de 12%. 
Entre eles, os três países controlam quase 50% da frota por valor. Eles mantêm uma longa 

distância para os seus seguidores. Os armadores alemães são os mais próximos, controlando cerca de 
6% do valor total. 

Das sociedades classificadoras, a NKK do Japão tem o maior valor de grandes navios de granéis 
sólidos e navios petroleiros. Do valor total atual de pouco mais de US$ 300 milhões, a NKK tem 
petroleiros e graneleiros em sua categoria com uns 26% do valor total. 

Ela é seguida pela norte americana ABS com cerca de 20%, ou US$ 60 bilhões. Juntamente com 
Det Norske Veritas e Lloyd’s Register, estas quatro principais associações possuem um pouco mais de 
80% do valor total da frota de graneleiros grandes e de petroleiros. 

 

   ******  

 
 

 

 

 
 

 

A COLUNA DO LEITOR 

 

Silêncio rompido. 
 

Mais uma vez, a revista está “nota 10”. Destaque para a História do Mar desta edição. Acho que 
“rompemos” um silêncio de muitos anos. Digo “rompemos”, porque seu desabafo é também o de toda a 
família Ventura e de toda a família da Marinha Mercante. 

Ainda que as cicatrizes da alma nunca venham a desaparecer, a sensação de justiça sentida 
com o desaparecimento do “Mancha” se repete agora com este registro emocionado, na esperança de 
que providências drásticas quanto à segurança sejam tomadas em todo o mundo, e que, se por infortúnio 
venham a ocorrer casos similares, o respaldo e as atitudes das autoridades sejam diferentes. 
  
Beijos e parabéns pela coragem. 
Rodrigo Ventura por e-mail de Caracas, Venezuela, em 14/07/2011 

 
Coragem e desprendimento. 
 

Elogiar o trabalho do Comte. Ventura na confecção da nossa Revista Eletrônica é redundância.            
Fico admirado com o trabalho do nosso colega na coletânea de fatos e notícias, além das histórias que 
ficaram registradas no tempo. É realmente um "trabalho" de Hércules. Todo mês, "bolar" a confecção da 
Revista, organizar as matérias, coletar as histórias, atuais e antigas, e terminar na edição de uma 
fantástica Revista que faz a alegria de quantos a recebem, eu inclusive, que me deleito com os artigos, as 
noticias atuais e principalmente com os "causos" da nossa história marítima. E para completar, no último 
número (85) vim a tomar conhecimento da odisséia do nosso colega diretor da Revista, no enfrentamento 
contra bandidos no terminal da Petrobras, em S.Sebastião. 

Costuma-se dizer que o tempo e as coisas mudam, e infelizmente, às vezes para pior. Durante o 
período em que trabalhei embarcado no Lloyd Brasileiro, de 20N a Imediato, nunca vi ou soube de atos 
semelhantes ao que aconteceu com nosso colega Ventura. Admirei-me da coragem e desprendimento 
dele ao enfrentar bandidos sem escrúpulos e decididos a tudo por uns dólares a mais. Felizmente ficou 
como história para ser reproduzida com brilho nas páginas da nossa Revista. 

Até a próxima edição, que aguardo sempre com expectativa, para me inteirar de tudo que ocorre 
no nosso meio maritimo, rir com os "causos" e me emocionar com os dramas, como o que viveu o nosso 
nobre colega. 
Getúlio Brilhante da Silva por e-mail em 22/07/2011 

 

 



 
 
Pronunciamento do CLC Álvaro José de Almeida Junior na cerimônia em homenagem aos 
mortos da Marinha do Brasil e da Marinha Mercante na Segunda Guerra Mundial na cripta 
do Monumento aos Pracinhas no Aterro do Flamengo em 21.07.2011  

“Grande é a nação que é grande no mar.” 
 
       A frase do Almirante Alfred Mahan, conhecido geoestrategista norte-americano, permeou o século XX 
e teve a sua mais efetiva comprovação nas duas grandes guerras do século passado. Há 66 anos, com a 
rendição dos chamados países do eixo, terminava a 2ª guerra mundial. 

       Nos momentos decisivos do conflito, 
permaneceu a teoria de Mahan. 
       No hemisfério norte, a logística norte-
americana utilizando o mar, socorreu os 
exauridos aliados europeus, mobilizando 
milhares de navios mercantes. Em 
comboios, com a eficiente participação da 
Força Naval americana, a maioria da frota 
chegou ao destino e garantiu a continuação 
da luta naquele teatro de guerra. 
       No hemisfério sul não foi diferente. O 
nosso comércio interior e exterior precisava 
fluir, a ausência de transporte terrestre 
tornava fundamental o transporte marítimo 
para abastecer as cidades do nosso extenso 
litoral. Os submarinos alemães e italianos 
atacaram e torpedearam dezenas de navios 
que navegavam na costa brasileira. 

       O bloqueio marítimo de um país empenhado em conflito é legítima prática de estratégia naval, mas o 
ataque indiscriminado a navios mercantes transportando passageiros e carga, sem uma declaração 
formal de guerra, é um ato de agressão covarde.  
       A descabida agressão nos levou à guerra. 
       A Marinha do Brasil, com sua frota muito aquém de suas necessidades, e com compromisso de 
patrulhar a costa e comboiar os navios que não podiam interromper o fluxo, sob pena de colapso no 
abastecimento, procurava bravamente por todos os meios possíveis cumprir a sua missão no mar, 
evitando que inúmeros navios mercantes fossem torpedeados. 
       Nas palavras de Alberto Camus: “A grandeza do homem está na sua decisão de ser maior que a sua 
condição”. 
       Deixando o lar sem saber se voltariam, os valorosos homens do mar da Marinha do Brasil e da 
Marinha Mercante Brasileira enfrentaram tempestades, frio e o medo de ver a qualquer momento o seu 
navio e a sua vida serem destroçados por um torpedo inesperado. Os nossos marinheiros decididos e 
corajosos enfrentaram com raro patriotismo a adversidade de uma guerra no mar e se tornaram heróis 
anônimos de uma batalha desigual. 
       No final da 2ª guerra, como aconteceu com a 1ª, o Poder Marítimo brasileiro havia perdido dezenas 
de navios e centenas de preciosas vidas humanas. 
       Vemos nesta cripta de lembranças e saudades, uma plêiade de veteranos da 2ª guerra mundial que, 
com determinação e coragem, foram participantes e testemunhas dos fatos aqui narrados.  
       A nação reconhecida agradece. 
       É imperioso lembrar, nesta histórica cerimônia, que as autoridades brasileiras e a sociedade como 
um todo, precisam ter consciência de que necessitamos de uma Marinha Mercante competitiva, para 
transportar 95% do nosso comércio exterior e de uma Força Naval pronta para patrulhar e garantir a 
segurança da navegação comercial em nosso imenso litoral no qual se encontram a Amazônia Azul e a 
nossa bacia petrolífera. 
       Um país que se situa entre as oito maiores forças econômicas mundiais, não pode postergar o 
reaparelhamento de seu Poder Marítimo. 
       As palavras do Almte. Mahan ao afirmar que nenhuma nação é maior que o seu poder no mar, 
continuarão atuais enquanto o nosso planeta azul for constituído de ¾ partes de mares e oceanos. E isto 
nos parece definitivo. 

       A tocante cerimônia de hoje, como acontece todos os anos, programada pela Marinha do Brasil, 
é prova de que os nossos marinheiros combatentes jamais serão esquecidos. 
 



 

Wesley Collyer entrevistado no Jô Soares 

  O CLC Wesley Collyer, ex-Inspetor Geral da Frota Nacional de Petroleiros, atual 
Transpetro, ex-diretor do Centro dos Capitães da Marinha Mercante, Juiz Federal do 
Trabalho aposentado, atualmente radicado em Florianópolis onde exerce a função de 
professor universitário e Presidente da Academia Catarinense de Letras e Artes foi 
entrevistado no Programa do Jô Soares da Rede Globo, no dia 4 de julho, onde relançou 
seu livro “Mar de Memórias” e relatou fatos marcantes de sua carreira no mar. Veja a 
entrevista em:  

  

http://www.youtube.com/watch?v=VKKSNRcCjwo 
 

 
Nova turma de oficiais conclui ATNO 

           Em cerimônia realizada no dia 09/08/2011 no Salão Nobre do Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha, presidida pelo Contra-Almirante Rodolfo Frederico Dibo, Comandante do CIAGA, foram 
diplomados 21 formandos que concluíram com êxito o Curso de Atualização de Náutica para Oficiais  
(ATNO).  
             O ATNO é realizado para oficiais mercantes que pretendem retornar à lide marítima quando dela 
estiverem afastados há mais de cinco anos. O ATNO também habilita Oficiais inativos da Marinha de 
Guerra garantindo-lhes Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) nas diversas categorias de oficiais 
mercantes na equivalência especificada na NORMAN 13 – Capítulo 3. Outra possibilidade de atualização 
é o Embarque Supervisionado em embarcação mercante operando, com a duração mínima de 90 dias. 
Detalhes em www.centrodoscapitaes.org.br 
              Dos 21 diplomados 5 eram mercantes (abaixo nomeados) e os demais oficiais oriundos do 
quadro da reserva da Marinha do Brasil.  
CLC Olindo Mendes da Costa (orador) 
CLC Herez dos Santos 
CCB Luiz Anderson Silveira 
1ON Robson Faustino 
1ON Cláudio Nascimento 
              O Comte. Olindo, em sua oração, destacou as oportunidades atuais oferecidas pelo incremento 
das atividades da indústria marítima ressaltando, em contrapartida, a exigência do mercado quanto ao 
preparo técnico profissional do pessoal.        
              O CCMM, presente ao evento, congratula-se com os formandos.  
 
                  
   

Jubileu de ouro 

Os oficiais mercantes formados em 1962 – Turma Professor Schmall – da antiga Escola de 
Marinha Mercante do Rio de Janeiro (EMMRJ), atual CIAGA, vão comemorar no próximo ano seus 
cinquenta anos de formatura (jubileu de ouro).  

O Oficial de Máquinas Paulo Roberto de Carvalho Sillero (psillero@oi.com.br) está 

convocando o pessoal da turma para detalhamento da comemoração a ser realizada no Salão Nobre do 
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha em 2012. 

O telefone de contato do Sillero é o 21 2425-2823 
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BRINDES  
 
CD “HINO DA MARINHA 
MERCANTE BRASILEIRA” 
(NOVA GRAVAÇÃO) - R$ 
15,00 
 
BOTON COM LOGOTIPO 
DO CCMM – R$ 5,00 
 
GRAVATA COM LOGOTIPO 
DO CCMM – R$ 10,00 
 
BONÉ COM LOGOTIPO DO 

CCMM – R$ 15,00 

LIVROS 
 
“HISTÓRIA DA MARINHA MERCANTE” - 

Volumes I  e II - Alberto Pereira de Aquino  
“MAR DE MEMÓRIAS” - Wesley O. Collyer 
“LEI DOS PORTOS” - Wesley O. Collyer 
“EMPURRANDO ÁGUA” - Antonio Haylton 

Figueiredo 
“MEMÓRIAS DE UM PELEGO” - Rômulo 

Augustus Pereira de Souza 
“O COMANDANTE BAHIA”- Carlos Nardin 

Lima. 

 
 

DISPONÍVEIS NO SHOPPING CCMM 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

O único homem que nunca comete erros é aquele 

que nunca faz coisa alguma. Não tenha medo de 
errar, pois você aprenderá a não cometer duas 

vezes o mesmo erro. 

Roosevelt 

 

  

  
POPULARES 

 
________________________________ 

 

“At night all cats are brown”    

À noite todos os gatos são pardos 
 

 

FACILIDADES CCMM 
 
ASSISTÊNCIA MÉDICA   
O CCMM possui seguro “Plano 
Empresa” com a Golden Cross. Este 
tipo de contrato, por suas próprias 
características, apresenta custos mais 
atrativos. 
OBS: O plano só inclui até 65 anos de 
idade.  

 
ASSISTÊNCIA JURÍDICA 
Temos convênio com dois colegas 
advogados que poderão prestar 
assistência aos nossos associados 
mediante remuneração com 
considerável desconto. 
CLC Paulo Sérgio Rocha de Lima e 
CLC Carlos Alberto G. Cardoso 

 
ASSISTÊNCIA 
ODONTOLÓGICA 
A Dra. Gabriela Calls atende em seu 
consultório – Av. Rio Branco 45/707 – 
Centro, aos nossos associados, 
oferecendo 30% de desconto sobre a 
tabela do sindicato dos dentistas. 
 

ASSISTÊNCIA ORTOPÉDICA 
CLÍNICA EFFETIVA - Odontologia, 

Ortopedia e Traumatologia - Médico 
Resp. - Dr. André de Souza Lima 
Medicina do Esporte, Perícia Judicial. 
Desconto de 30% sobre a consulta 
particular. Convênio com a UNIMED e 
AMIL DENTAL 
 Av. N. Sª de Copacabana, 807 / 406. 
Tel.: (021) 2549-9552 
www.clinicaeffettiva.com.br 
souzalimaa@terra.com.br 

 

Editor responsável pela “Revista Eletrônica” 
CLC Luiz Augusto Cardoso Ventura 
venturalac@yahoo.com.br 
 

CENTRO DOS CAPITÃES DA MARINHA MERCANTE 

Av. Rio Branco, 45 Sls. 507/ 508 - Centro 

Rio de Janeiro – RJ   CEP 20.090-003      
Tel.: 2253-4623       Tel. (fax): 2518-1638 

presidencia@centrodoscapitaes.org.br 
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