Pauta anual
ESTA É A PROGRAMAÇÃO DE REPORTAGENS
PARA 2019 DE SUA REVISTA PORTOS E NAVIOS.
As pautas contemplam temas importantes
para os mercados portuário e de logística,
indústria naval e offshore e de navegação.
São, portanto, ferramentas essenciais na
tomada de decisão de publicidade de nossos
anunciantes.
Ao longo dos 12 meses do ano, além das
reportagens citadas abaixo, Portos e Navios
trará ainda análises de mercado, matérias
especiais e outras mais focadas no dia a dia.
Com 61 anos de atuação, Portos e Navios é
publicação de referência nos segmentos em
que atua. A circulação é mensal e a tiragem
soma 9 mil exemplares distribuídos através
de mala direta.
DATA DE CIRCULAÇÃO:
1o DIA DE CADA MÊS
RESERVA DE ESPAÇO:
DIA 15 DO MÊS ANTERIOR
ENTREGA DE MATERIAL DIGITAL:
DIA 24 DO MÊS ANTERIOR

JANEIRO – EDIÇÃO 696
• Sistemas de propulsão
• Bases logísticas
• Combustíveis marítimos
• Sísmica

JULHO – EDIÇÃO 702
• Indústria naval militar
• Infraestrutura portuária - gargalos
e investimentos
• Ensino profissional marítimo

FEVEREIRO – EDIÇÃO 697
• Motores para embarcações de serviço
• Dragagem
• Serviços de feeder

AGOSTO – EDIÇÃO 703
• Especial indústria naval – Marintec
• Estaleiros especializados em embarcações fluviais
• Batimetria e cartas náuticas
Circula na Marintec South America
Rio de Janeiro/RJ – 13 a 15 de agosto – mídia
oficial do evento

MARÇO – EDIÇÃO 698
• Equipamentos para movimentação de
contêineres e carga geral
• Automação portuária
• Produtividade portuária, desempenho
operacional
Circula na Intermodal
São Paulo/SP – 19 a 21 de março
ABRIL – EDIÇÃO 699
• Reparo naval
• Projetos de responsabilidade socioambiental
em portos
• Regras IMO para redução de emissões
por navios
MAIO – EDIÇÃO 700
• Apoio portuário
• Tecnologia de combate à poluição marítima
• Gestão ambiental em portos brasileiros
• Equipamentos de movimentação de grãos
Circula no Ecobrasil
Rio de Janeiro/RJ – 14 e 15 de maio
JUNHO – EDIÇÃO 701
• Cobertura do Ecobrasil
• Projetos de responsabilidade socioambiental
em portos
• Manutenção de navios
• Operações ship-to-ship
Circula da Brasil Offshore
Macaé/RJ – 25 a 28 de junho

SETEMBRO – EDIÇÃO 704
• Obras em infraestrutura portuária
• Logística de transporte de granéis sólidos
• Equipamentos de movimentação de minério
OUTUBRO – EDIÇÃO 705
• Apoio marítimo
• Manutenção em plataformas offshore
• Descomissionamento de plataformas
Circula na OTC – Rio de Janeiro/RJ
19 a 21 de outubro
NOVEMBRO – EDIÇÃO 706
• Sinalização náutica
• Estaleiros especializados em embarcações
de serviço
• Logística de transporte de carga de projeto
DEZEMBRO – EDIÇÃO 707
• Logística de distribuição de granéis líquidos
• Cabotagem
• Eficiência energética em navios
• Logística offshore

