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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

Brasil é reeleito no Conselho da Organização Marítima Internacional

 

O Brasil foi reeleito com votação expressiva para o Conselho da Organização Marítima 

Internacional. A eleição, que ocorreu hoje, 29 de novembro de 2019, demonstra a relevância do País 

entre as nações com maior interesse nos assuntos marítimos e

fundamental da nossa Amazônia Azul para o desenvolvimento econômico nacional.

A presença nesse Conselho permite ao País manter protagonismo nas discussões e decisões 

sobre assuntos de suma relevância no contexto marítimo, como 

ordenamento jurídico nos oceanos. As lições e decorrências do crime ambiental do derramamento 

de óleo ocorrido na costa brasileira são exemplos de pautas que poderão ser apresen

Brasil. 
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NOTA À IMPRENSA 
 
 

Brasil é reeleito no Conselho da Organização Marítima Internacional
 
 

Em 29 

O Brasil foi reeleito com votação expressiva para o Conselho da Organização Marítima 

Internacional. A eleição, que ocorreu hoje, 29 de novembro de 2019, demonstra a relevância do País 

entre as nações com maior interesse nos assuntos marítimos e a consciência sobre o papel 

fundamental da nossa Amazônia Azul para o desenvolvimento econômico nacional.

A presença nesse Conselho permite ao País manter protagonismo nas discussões e decisões 

sobre assuntos de suma relevância no contexto marítimo, como transporte e segurança marítima, e 

ordenamento jurídico nos oceanos. As lições e decorrências do crime ambiental do derramamento 

de óleo ocorrido na costa brasileira são exemplos de pautas que poderão ser apresen
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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA 

Brasil é reeleito no Conselho da Organização Marítima Internacional 

Brasília-DF. 

 de novembro de 2019. 

 

O Brasil foi reeleito com votação expressiva para o Conselho da Organização Marítima 

Internacional. A eleição, que ocorreu hoje, 29 de novembro de 2019, demonstra a relevância do País 

a consciência sobre o papel 

fundamental da nossa Amazônia Azul para o desenvolvimento econômico nacional. 

A presença nesse Conselho permite ao País manter protagonismo nas discussões e decisões 

transporte e segurança marítima, e 

ordenamento jurídico nos oceanos. As lições e decorrências do crime ambiental do derramamento 

de óleo ocorrido na costa brasileira são exemplos de pautas que poderão ser apresentadas pelo 
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Organiz

 

  

A Organização Marítima Internacional (International Maritime Organization 

Agência especializada das Nações Unidas encarregada, em nível global, pela definição de padrões 

para a segurança e para o desempenho ambient

internacional. 

O Brasil aderiu à IMO em 1963 e, desde 1967, é membro do seu Conselho, que é constituído 

por um grupo de quarenta países, sendo responsável pelo trato de assuntos administrativos; pela 

coordenação dos trabalhos dos comitês e subcomitês, com base em seu Planejamento Estratégico; 

pela análise orçamentária; e pela indicação do Secretário
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Organização Marítima Internacional 

A Organização Marítima Internacional (International Maritime Organization 

Agência especializada das Nações Unidas encarregada, em nível global, pela definição de padrões 

para a segurança e para o desempenho ambientalmente sustentável do transporte marítimo 

O Brasil aderiu à IMO em 1963 e, desde 1967, é membro do seu Conselho, que é constituído 

por um grupo de quarenta países, sendo responsável pelo trato de assuntos administrativos; pela 

os trabalhos dos comitês e subcomitês, com base em seu Planejamento Estratégico; 

pela análise orçamentária; e pela indicação do Secretário-Geral da Organização.
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A Organização Marítima Internacional (International Maritime Organization – IMO) é a 

Agência especializada das Nações Unidas encarregada, em nível global, pela definição de padrões 

almente sustentável do transporte marítimo 

O Brasil aderiu à IMO em 1963 e, desde 1967, é membro do seu Conselho, que é constituído 

por um grupo de quarenta países, sendo responsável pelo trato de assuntos administrativos; pela 

os trabalhos dos comitês e subcomitês, com base em seu Planejamento Estratégico; 

Geral da Organização. 


