Prezado leitor e cliente. Esta é a programação de reportagens para
2016 de sua Revista Portos e Navios.
As pautas abaixo 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 57 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 22 DO MÊS ANTERIOR

JANEIRO – EDIÇÃO 660
 Sistemas de propulsão
 Gestão empresarial e planejamento tributário

JULHO – EDIÇÃO 666
 Apoio portuário
 Treinamento na indústria naval/óleo e gás

FEVEREIRO – EDIÇÃO 661
 Motores para embarcações de serviço
 Dragagem
 Reparo, retrofit e manutenção preventiva em
equipamentos portuários

AGOSTO – EDIÇÃO 667
 Logística de transporte de carga de projeto
 Estaleiros especializados em embarcações fluviais
 Certificação para a indústria naval

MARÇO – EDIÇÃO 662
 Equipamentos eletroeletrônicos
 VTMIS
 Produtividade portuária
ABRIL – EDIÇÃO 663
 Equipamentos para movimentação de contêineres e
carga geral
 Treinamento em portos (gestão, sistemas operativos,
operadores)
 Sistemas de gestão de pátio
*Esta edição circula na Intermodal - 5 a 7 de abril – São Paulo

MAIO – EDIÇÃO 664
 Tecnologia de combate à poluição marítima
 Gestão ambiental em portos brasileiros
 Reparo naval

* Esta edição circula na Ecobrasil - 5 e 6 de maio – Rio de Janeiro
* Esta edição circula na Posidonia - 6 a 10 de junho, Atenas, Grécia

JUNHO – EDIÇÃO 665
 Apoio marítimo
 Equipamentos de movimentação de granéis sólidos
 Manutenção de navios

* Esta edição circula na SMM – 6 a 9 de setembro – Hamburgo,
Alemanha

SETEMBRO – EDIÇÃO 668
 Especial indústria naval

* Esta edição circula na Marintec South America - 19 a 21 de
setembro - Rio de Janeiro

OUTUBRO – EDIÇÃO 669
 Manutenção em plataformas offshore
 Logística de transporte de granéis sólidos na região
Norte
 Estaleiros de grande porte
 Tecnologias para o pré-sal

* Esta edição circula na Rio Oil & Gas - 24 a 27 de outubro - Rio de
Janeiro

NOVEMBRO – EDIÇÃO 670
 Sinalização náutica
 Salvatagem
 Tecnologias para controle de resíduos em pátios e
terminais
DEZEMBRO – EDIÇÃO 671
 Projetos e engenharia portuária
 Eficiência energética (tanto em navios, como em
equipamentos como guindastes)
 Tintas e tratamento anticorrosão
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