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Marinha celebra o Dia Marítimo Mundial 

Em 1978, a Organização Marítima Internacional (IMO) adotou a última quinta-feira do 
mês de setembro como data para a celebração do Dia Marítimo Mundial. Comemorada 
pelos mais de 170 Estados-Membros da IMO, a data visa enaltecer a atividade marítima 
como imprescindível para a manutenção da economia e do comércio global. 

Desde 2020, com o surgimento da emergência sanitária da Covid-19, a data tem ganhado 
cada vez mais relevância no âmbito internacional, uma vez que o transporte marítimo 
foi classificado pela Organização das Nações Unidas como atividade essencial e assumiu 
papel de destaque, sendo responsável pela manutenção de mais de 80% do comércio 
durante a pandemia. Nas palavras do Secretário-Geral da IMO, Kitack Lim, “o transporte 
marítimo e o profissional marítimo estarão no centro da recuperação econômica e do 
crescimento sustentável no futuro, tanto no mar como em terra, apoiando uma economia 
inclusiva e resiliente para sustentar a realização dos objetivos de desenvolvimento 
sustentável”.

Buscando enaltecer os profissionais do mar e sua importância nessa engrenagem o 
tema escolhido pela IMO foi: “Marítimos: no cerne do futuro da navegação”. Deste 
modo, aquela organização busca chamar a atenção da sociedade sobre o papel vital do 
elemento humano, como peça-chave para a manutenção do comércio mundial, uma das 
mais importantes vias de crescimento para qualquer país.

No Rio de Janeiro, foi realizada a cerimônia alusiva à data no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA). O evento, presidido pelo Diretor-Geral de Navegação, 
Almirante de Esquadra Wladmilson Borges de Aguiar, conteve momentos de homenagem 
à comunidade marítima, em especial, durante a aposição floral no busto do Visconde de 
Mauá, patrono da Marinha Mercante Brasileira. Na ocasião, também foram entregues 
o Distintivo de Comodoro, comenda que reconhece os relevantes serviços prestados 
pelos Capitães de Longo Curso (CLC) à Marinha Mercante Brasileira; o Prêmio DPC de 

Diretor-Geral de Navegação entrega Medalha Mérito Marítimo

Com1ºDN/DPC
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Diretor-Geral de Navegação entrega Prêmio 
DPC de Qualidade ao Capitão dos Portos da 
Amazônia Oriental

Homenagem ao Visconde de Mauá, Patrono 
da Marinha Mercante Brasileira

Qualidade, distinção destinada à Capitania, Delegacia e Agência que obtiveram o melhor 
índice de desempenho final nas áreas de Segurança do Tráfego Aquaviário e Ensino 
Profissional Marítimo; e a Medalha Mérito Marítimo, condecoração destinada a enaltecer 
o trabalho e dedicação de aquaviários que tenham se distinguido durante suas atuações 
a bordo e pela quantidade de dias de embarque. 

Além da cerimônia, a Autoridade Marítima Brasileira realizou um seminário com o Instituto 
Marítimo e Portuário de Angola sobre o tema: “Regulamentação da Convenção STCW/78 
e Ratificação da Convenção MLC2006”. Durante o evento, foi apresentada a experiência 
do Brasil sobre essas duas convenções, destacando seus benefícios e desafios. 

Encerrando as homenagens, a Ilha Fiscal, o Tribunal Marítimo, as Capitanias de 1ª Classe 
com prédios históricos em diversos Distritos Navais e o tanque representativo da fauna 
marinha brasileira no AquaRio foram iluminados na cor azul em alusão à cor do mar e 
em homenagem aos marítimos. 

O Dia Marítimo Mundial no Brasil foi dedicado a reconhecer e homenagear a abnegação 
e desprendimento dos homens e mulheres que diuturnamente contribuem de forma 
silenciosa para o desenvolvimento e crescimento econômico brasileiro. 

Ilha Fiscal iluminada em azul homenageando os marítimos



4

Farol da Barra recebeu iluminação especial 

A sede do Comando do 2° Distrito Naval 
também foi iluminada na cor azul

Comando do 2° Distrito Naval comemora
 o Dia Marítimo Mundial 

As Organizações Militares (OM) do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário 
subordinadas ao Comando do 2° Distrito Naval realizaram cerimônias comemorativas 
ao Dia Marítimo Mundial, em 30 de setembro, com a leitura da Ordem do Dia da 
Diretoria de Portos e Costas. Os eventos aconteceram em Aracaju (SE) e nas cidades 
baianas de Salvador, Ilhéus, Porto Seguro, Juazeiro e Bom Jesus da Lapa.

Em Salvador, a data foi celebrada ainda com a iluminação especial, na cor azul-
marinho, dos prédios das sedes do Comando do 2° Distrito Naval e da Capitania 

Com2ºDN

dos Portos da Bahia, além do Elevador 
Lacerda e do Forte de Santo Antônio da 
Barra, que abriga o Farol da Barra. Um 
dos mais conhecidos cartões postais do 
Brasil e considerado pela International 
Association of Marine Aids to Navigation 
and Lighthouse Authorities (IALA) como 
Farol Patrimônio do Ano de 2020, o Farol é 
administrado pela Marinha, que também 
mantém no local o Museu Náutico da 
Bahia. A iluminação dos monumentos 
atendeu à iniciativa da Organização 
Marítima Internacional  (IMO) de dar maior 
visibilidade ao Dia Marítimo Mundial. 
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Com3ºDN

Cerimônia realizada na Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte

Capitania dos Portos de Pernambuco ilumina a fachada 
do prédio em alusão à cor do mar

As Capitanias dos Portos subordinadas ao Comando do 3º Distrito Naval 
(Com3ºDN) celebraram, no dia 30 de setembro, o Dia Marítimo Mundial. Neste 
ano, a Organização Marítima Internacional (IMO) lançou o tema “Marítimos: no 
cerne do futuro da navegação”.

Durante as cerimônias, realizadas nas Capitanias dos Portos do Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, foi efetuada a leitura da Ordem do 
Dia do Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Alexandre Cursino de Oliveira, 
que destacou a importância dos marítimos para a navegação, para a segurança 

Dia Marítimo Mundial é celebrado nas Capitanias
 dos Portos subordinadas ao Com3ºDN

de operações e logística 
mundiais.
 
As   solenidades contaram 
com a presença de 
representantes de empresas 
marítimas, de práticos e 
de militares, contribuindo 
para o fortalecimento 
institucional. 

Nas Capitanias dos Portos 
de Pernambuco e da Paraíba 
foi instalada iluminação 
azul nas fachadas dos 
prédios em alusão à cor do 
mar.
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Alunos da EFOMM do CIABA homenageiam patrono
 da Marinha Mercante Brasileira

Marinha comemora Dia Marítimo Mundial no 
norte e nordeste do País

Organizações Militares subordinadas ao Comando do 4º Distrito Naval realizaram 
cerimônias nos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí, no dia 30 de setembro, em 
homenagem ao Dia Marítimo Mundial. Na ocasião, foi feita a leitura da Ordem do Dia 
do Diretor de Portos e Costas e da Mensagem do Secretário da Organização Marítima 
Internacional. Também houve a participação de diversos aquaviários representando 
empresas de navegação.

Durante os eventos, foi destacada a importância dos marítimos, profissionais 
responsáveis por transportar pessoas e os mais diversos tipos de materiais, desde 
gêneros alimentícios e remédios a materiais de construção e equipamentos utilizados 
na agricultura e pecuária, permitindo não apenas a sobrevivência daqueles que vivem 
nos lugares mais longínquos, mas também contribuindo para desenvolvimento e 
movimentação da economia nas regiões. 

Com4ºDN
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Capitania Fluvial de Santarém recebe doação de 400 coletes salva-vidas da Soamar-Brasil 
para serem entregues a aquaviários

Fachada da CPMA é iluminada de azul para 
celebrar a data 

Em Belém (PA), alunos da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) 
do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) realizaram a aposição floral 
em homenagem ao Patrono da Marinha Mercante Brasileira, Irineu Evangelista de 
Sousa, o Visconde de Mauá. Já no Oeste do Pará, a Capitania Fluvial de Santarém 

aproveitou a oportunidade para entregar 
coletes salva-vidas aos aquaviários 
presentes. O material de salvatagem 
foi uma doação das empresas Camorim 
Serviços Marítimos, Starnav Serviços 
Marítimos e da UNIPILOT Praticagem, 
sendo coordenada pela Sociedade Amigos 
da Marinha (Soamar-Brasil).

Em São Luís (MA), a Capitania dos Portos 
do Maranhão (CPMA) promoveu uma 
cerimônia cívico-militar, além de iluminar 
a fachada da CPMA em azul, cor escolhida 
para homenagear o Dia Marítimo Mundial. 
No Piauí e no Amapá, os eventos foram 
restritos ao público interno.
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Com5ºDN

Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul
em cerimônia alusiva ao Dia Marítimo Mundial

Capitania dos Portos do Rio Grande 
do Sul com iluminação na cor azul em 
homenagem ao Dia Marítimo Mundial

Comando do 5° Distrito Naval presta homenagem ao
 Dia Marítimo Mundial

Em 30 de setembro, Dia Marítimo 
Mundial, cujo tema neste ano foi 
“Marítimos: no cerne do futuro do 
transporte marítimo”, o Comando do 
5º Distrito Naval (Com5ºDN) prestou 
uma homenagem, por meio das suas 
organizações militares da Segurança 
do Tráfego Aquaviário, situadas nos 
estados do Rio Grande do Sul e de Santa 
Catarina.

Na ocasião, foram realizadas cerimônias 
alusivas à data, com a Leitura da Ordem 
do Dia da Diretoria de Portos e Costas 
(DPC), da Mensagem do Secretário-Geral 
da Organização Marítima Internacional 
(IMO), Kitack Lim, e com a iluminação 
na cor azul de prédios e monumentos.
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Com6ºDN

Pórtico do Complexo Naval de Ladário iluminado 

Comando do 6º Distrito Naval comemora o
Dia Marítimo Mundial

O Comando do 6º Distrito Naval (Com6ºDN) iluminou seu Pórtico, entrada do Complexo 
Naval de Ladário e monumento histórico construído em 1873, na cor azul, em alusão 
à cor do mar, no dia 30 de setembro, em homenagem ao Dia Marítimo Mundial.

A Capitania Fluvial do Pantanal, a Capitania Fluvial de Mato Grosso e suas Agências 
Fluviais subordinadas – Porto Murtinho (MS), Cáceres (MT) e São Félix do Araguaia 
(MT) – também tiveram suas fachadas iluminadas.

Iluminação na Capitania Fluvial de Mato 
Grosso

A homenagem aconteceu em todo o País, 
atendendo à iniciativa da Organização 
Marítima Internacional (IMO), que decidiu 
dedicar, em 1978, a última quinta-feira 
do mês de setembro à comemoração da 
data. 

As organizações militares realizaram, 
ainda, leitura da Ordem do Dia do Diretor 
de Portos e Costas e da Mensagem do 
Secretário da IMO. Neste ano, o tema do 
Dia Marítimo Mundial foi “Marítimos: no 
cerne do futuro da navegação”.
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Com7ºDN

Em Palmas, homenagem aconteceu durante
 o cerimonial à Bandeira Nacional

Tripulação formada para a leitura da 
Ordem do Dia, em Brasília (DF)

Militares de Goiânia também prestaram 
homenagem à data

Capitanias Fluviais do Araguaia-Tocantins, de Brasília e 
de Goiás celebram o Dia Marítimo Mundial

As Capitanias Fluviais do Araguaia-Tocantins (CFAT), de Brasília (CFB) e de Goiás 
(CFGO) realizaram, no dia 30 de setembro, cerimônias alusivas ao Dia Marítimo 
Mundial, com o propósito de enaltecer àqueles que se dedicam à manutenção do 
comércio marítimo.

Com as respectivas tripulações em formatura, seus Comandantes efetuaram a leitura 
da Ordem do Dia da Diretoria de Portos e Costas, que destacou a superação das 
adversidades enfrentadas pelos marítimos no ano passado, devido às restrições 
sanitárias vigentes. 

A mensagem ressaltou, ainda, o compromisso da Autoridade Marítima e de seus 
Agentes para com a qualidade da formação profissional, garantindo a segurança da 
navegação, a salvaguarda da vida humana e a prevenção da poluição hídrica oriunda 
de embarcações.
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Com8ºDN

Capitania dos Portos de São Paulo durante cerimônia alusiva ao Dia Marítimo Mundial 

Capitania dos Portos do Paraná com a projeção de iluminação 
azul-marinho em seu prédio principal

Comando do 8º Distrito Naval comemora
o Dia Marítimo Mundial 

Capitanias e Delegacias, subordinadas ao Comando do 8º Distrito Naval, realizaram 
cerimônia alusiva ao Dia Marítimo Mundial em 30 de setembro. O evento, celebrado 
desde 1978 pela Organização Marítima Internacional (IMO), visa promover o 
transporte marítimo seguro, ambientalmente correto, eficiente e sustentável.

Na ocasião, em complemento às celebrações, a Capitania dos Portos do Paraná 
promoveu uma iluminação comemorativa em sua fachada na cor azul-marinho. A 
iluminação foi proposta pela IMO, que passará a iluminar o seu prédio anualmente 
nesta data comemorativa



12

Com9ºDN

Em Manaus, o auditório do CTFFAO reuniu estudantes e representantes 
da comunidade aquaviária

Comando do 9º Distrito Naval celebra Dia Marítimo Mundial na 
Amazônia Ocidental

O Comando do 9º Distrito Naval, por meios de suas Capitanias e Agências Fluviais, 
promoveu, no dia 30 de setembro, cerimônias alusivas ao Dia Marítimo Mundial. 
Com o tema “Marítimo: no cerne do futuro da navegação”, a celebração teve como 
propósito saudar a história marítima e promover o constante incentivo ao transporte 
marítimo seguro, ambientalmente correto, eficiente e sustentável.
 
Nas três Capitanias e nove Agências que compõem o Sistema de Segurança do Tráfego 
Aquaviário na Amazônia Ocidental, a data foi celebrada com a leitura da Ordem do 
Dia e da mensagem do Secretário da Organização Marítima Internacional (IMO). 

Em Manaus, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental realizou a cerimônia na sede 
do Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental (CTFFAO), com 
a presença de alunos dos cursos de formação de aquaviários e de representantes 
da comunidade aquaviária. Localizado no Centro histórico da capital amazonense, o 
prédio recebeu iluminação especial na cor azul, em alusão à data.
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Militares e estudantes de cursos de formação de aquaviários, durante cerimônia de 
celebração do Dia Marítimo Mundial, em Tabatinga (AM)

Em Porto Velho (RR), cerimônia contou 
com a participação de alunos do Curso 
de Formação de Aquaviários Marinheiro 
Fluvial de Máquinas

Fachada do Centro Técnico de Formação 
de Fluviários da Amazônia Ocidental foi 

iluminada com a cor azul fazendo alusão à 
data

Em Tabatinga (AM) e Porto Velho (RO), as Capitanias reuniram militares e estudantes 
do Curso de Formação de Aquaviários-Marinheiro Fluvial de Máquinas  para celebrar 
a data.



14


