
MARINHA DO BRASIL

CAPITANIA DOS PORTOS DA BAHIA 

Marinha do Brasil comemora o Dia Internacional do Marítimo 

Rio de Janeiro, RJ, 25 de junho de 2020.

A Capitania dos Portos da Bahia divulga a Ordem do Dia elaborada pela Diretoria de 
Portos e Costas sobre a importância do Dia do Marítimo (25 de junho):

“O Dia do Marítimo foi comemorado pela primeira vez em 25 de junho de 2011, após sua

criação por uma resolução adotada pela Conferência das Partes da Convenção Internacional sobre

Padrões  de  Instrução,  Certificação  e  Serviço  de Quarto  para  Marítimos  (STCW),  realizada  em

Manila, Filipinas, em junho de 2010, que adotou grandes revisões à Convenção e ao Código STCW.

Desde os tempos imperiais, com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, surgiu

no País a noção de controle marítimo. Anos após, com a expedição do primeiro Regulamento das

Capitanias dos Portos (Decreto nº 447, de 19 de maio de 1846) e do primeiro Código Comercial

(Decreto nº 556, de 25 de junho de 1850), víamos as primeiras contribuições para a formação da

frota mercante nacional e da classe dos nossos marítimos.

Neste dia especial, que celebramos o 10º aniversário do Dia do Marítimo, reconhecemos a

inestimável contribuição que os marítimos dão ao comércio internacional e à economia mundial,

muitas vezes com grandes custos pessoais para os próprios e seus familiares.
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Esse  ano,  a  campanha  da  Organização  Marítima  Internacional  (IMO)  nos  convida  a

reconhecer  os aquaviários  (marítimos,  práticos,  fluviários  e pescadores),  assim como nós os da

atividade  portuária,  como  trabalhadores-chave  (key  workers),  executando  um  papel  essencial

durante  a  pandemia  da  COVID-19,  mantendo  o  fluxo  de  mercadorias  vitais  como  alimentos,

medicamentos e suprimentos médicos. Sendo esses trabalhadores de contribuição marcante para o

fortalecimento da Economia do Mar e o desenvolvimento do Brasil no século XXI.

Nesse sentido, o CIAGA, o CIABA, as Capitanias, Delegacias e Agências se sentem muito

honrados em contribuírem para a formação desses nossos importantes profissionais.

Aos Marítimos, escritores dessa história, recebam o nosso reconhecimento, o agradecimento

e a sincera admiração.

Parabéns a todos os Marítimos! Viva à Marinha Mercante!”

Visite  a  página  www.marinha.mil.br,  onde  poderão  ser  conhecidas  as  atividades
desenvolvidas pela Marinha do Brasil.
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