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MARINHA DO BRASIL ENCERRA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO  

“POTIGUAR III” NO RIO GRANDE DO NORTE 

OPERAÇÃO VERÃO 2017 / 2018 É ENCERRADA NO RIO GRANDE DO NORTE 

   A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN) 
inspecionou quase 2 mil embarcações durante a Operação Ve-
rão 2017/2018, iniciada no dia 22 de dezembro de 2017 e en-
cerrada no dia 19 de fevereiro de 2018. No período, a CPRN 
intensificou sua atuação no litoral, rios e lagoas potiguares. O 
objetivo da operação foi zelar pela segurança das atividades 
náuticas no Estado, especialmente em um período de natural 
aumento do uso de embarcações para atividades recreativas e 
turísticas. 
   No total, a Capitania dos Portos emitiu 137 notificações, que 
se reverteram em 57 autos de infração. Além disso, foram reali-
zadas oito apreensões de embarcações. Para executar a Opera-
ção Verão, a CPRN contou com um efetivo de 138 militares, 
com o apoio de nove embarcações, incluindo lanchas e motos 
aquáticas, além de nove viaturas. 

   As ações ocorreram em toda área de jurisdição da Capitania, 
incluindo a Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca, 
priorizando pontos com maior movimento de embarcações, 
como as localidades de Ponta Negra, Pirangi, Maracajaú, Pipa, 
Lagoa do Bonfim, Lagoa de Extremoz, Barra do Cunhaú, Tibau 
do Sul, Porto do Mangue, Tibau, entre outras. 
   Com o conceito “Segurança da Navegação: quem valoriza a 
vida respeita”, a Operação Verão 2017/2018 teve como lema a 
valorização da vida e a responsabilidade do proprietário e do 
condutor da embarcação, especialmente durante as atividades 
de lazer. 
   Além disso, uma das novidades foi a Campanha "Travessia 
Segura I", realizada de 15 a 31 de janeiro, com foco nas embar-
cações de transporte de passageiros e turismo náutico. Durante 
o período, a CPRN registrou 270 embarcações inspecionadas, 
emitindo 25 notificações, que se reverteram em seis autos de 
infração. 

Capitania dos Portos intensificou atuação no litoral  

   Ao longo de 15 dias, de 29 de dezembro de 2017 a 12 de ja-
neiro de 2018, militares da Marinha do Brasil participaram da 
Operação “Potiguar III", na Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO) no Rio Grande do Norte. 
   O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) empregou 
cerca de 320 militares na operação, que foi autorizada no dia 29 
de dezembro pelo Presidente da República, Michel Temer, por 
meio de Decreto. No total, 2.800 militares participaram da 
“Potiguar III”. 
   Com ações de patrulha motorizada e a pé, ocupação de pon-
tos de bloqueio de vias urbanas e pontos de segurança estáticos, 
o Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, atuou no eixo 
turístico da Praia de Ponta Negra, em Natal, até a Praia de Bar-
reta, no município de Nísia Floresta, na região metropolitana. 
Além disso, em conjunto com o Exército Brasileiro, foram rea-

lizados adestramentos de heliequipe, bem como de reconheci-
mento aéreo e emprego de cães de guerra em operações. 
   A Operação “Potiguar III” também recebeu apoio de milita-
res e meios pertencentes ao Com3ºDN e outras Organizações 
Militares subordinadas, como o Hospital Naval de Natal, a Base 
Naval de Natal, o Comando do Grupamento de Patrulha Naval 
do Nordeste, o Centro de Intendência da Marinha em Natal, a 
Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal e a Capitania 
dos Portos do Rio Grande do Norte. 
   Em pesquisa realizada com mais de 5 mil pessoas na região 
metropolitana de Natal e no município de Mossoró, a Operação 
“Potiguar III” avaliou níveis de satisfação da população com o 
emprego das Forças Armadas no estado. Do total de entrevista-
dos, 89% se disseram muito satisfeitos e 88% se sentiram segu-
ros com a presença dos militares nas ruas. 

Fuzileiros Navais realizaram adestramento com aeronave 

Patrulhamento a pé na Praia de Ponta Negra 

Militares verificam equipamentos de segurança de embarcação 
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CRIANÇAS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO HOMENAGEIAM FUZILEIROS NAVAIS 

DURANTE GLO NO RIO GRANDE DO NORTE 

NAVIO-PATRULHA “MACAU” APOIA OPERAÇÃO VERÃO E REALIZA INSPEÇÃO 

NAVAL NO LITORAL NORDESTINO 

   Crianças e adolescentes que integram o Programa Segundo 
Tempo - Forças no Esporte homenagearam os militares do 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa) que 
atuaram na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Rio Grande 
do Norte. O evento aconteceu no GptFNNa no dia 9 de janeiro 
e contou com o apoio do Núcleo de Assistência Social do Co-
mando do 3º Distrito Naval. 
   Na oportunidade, 51 crianças e adolescentes integrantes do 
PROFESP entregaram aos Fuzileiros Navais cartas em que ex-
pressaram seus sentimentos e gratidão pela atuação na GLO. 
Em um momento de emoção, o adolescente Breno Rodrigo 
Silva, representando os integrantes do PROFESP, fez um dis-
curso para os militares. 
   O Comandante do GptFNNa, Capitão de Mar e Guerra (FN) 
Fabiano da Silva Coutinho, enalteceu a contribuição que os Fu-

zileiros Navais têm dado para a segurança pública e agradeceu a 
homenagem dos integrantes do PROFESP. 
   Os militares atuaram no patrulhamento do eixo turístico que 
vai da Praia de Ponta Negra, em Natal, até a Praia de Barreta, 
no município de Nísia Floresta. As ações foram iniciadas em 29 
de dezembro, quando o Presidente da República autorizou a 
GLO. 
   A Marinha do Brasil atuou com 320 militares na Operação 
“Potiguar III”, que tem a participação de um total de 2.800 
militares, incluindo ainda o Exército Brasileiro, a Força Aérea 
Brasileira e outros órgãos de segurança pública. 

   O Navio-Patrulha (NPa) “Macau” apoiou a Operação Verão 
2017/2018 com a realização de Inspeção Naval no litoral do 
Nordeste. As atividades foram realizadas de 10 a 22 de janeiro, 
abrangendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Per-
nambuco, incluindo o Arquipélago de Fernando de Noronha 
(PE) e os campos petrolíferos de Guamaré (RN) e Paracuru 
(CE). 

   As inspeções contaram com a colaboração de militares da 
Capitania dos Portos do Ceará e da Capitania dos Portos de 
Pernambuco, que apoiaram o NPa “Macau” no cumprimento 
da missão. 
   As ações tiveram como finalidade a salvaguarda da vida hu-
mana no mar, a segurança da navegação e a prevenção da polui-
ção hídrica por parte das embarcações, plataformas fixas ou 
suas instalações de apoio. 

Crianças do PROFESP entregam cartas aos Fuzileiros Navais 

Adolescente se emociona durante discurso 

Navio-Patrulha “Macau” apoiou Operação Verão 2017/2018 

Militares durante Inspeção Naval em embarcação 
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO REALIZA CERIMÔNIA DE 

TRANSMISSÃO DE CARGO 

   A Capitania dos Portos de Pernambuco realizou cerimônia de 
Transmissão de Cargo no dia 16 de janeiro. Na ocasião, o Capi-
tão de Mar e Guerra Maurício Bravo tomou posse no cargo de 
Capitão dos Portos de Pernambuco, em substituição ao Capitão 
de Mar e Guerra Marcelo Petrille Pacheco. 
   A solenidade foi presidida pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Aguiar Freire, reunindo autoridades civis 
e militares, além de representantes das comunidades marítima e 
portuária de Pernambuco. Durante a leitura da Ordem de Servi-
ço, o CMG Bravo destacou o seu compromisso com a Tripula-
ção e com o cumprimento das atividades relacionadas ao Ensino 

Profissional Marítimo, a segurança da navegação, a salvaguarda 
da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. 
   O novo Capitão dos Portos de Pernambuco é natural do Rio 
de Janeiro e tem 46 anos, dos quais 28 foram dedicados à car-
reira militar na Marinha do Brasil, onde participou de suas prin-
cipais comissões na Fragata Niterói; no Esquadrão HU-2; no 
Comando da Força Aeronaval; na Base Aeronaval de São Pedro 
da Aldeia; no Grupo de Acompanhamento e Controle na Em-
presa Airbus Helicopters (França); e na Comissão Coordenadora 
do Programa de Aeronave de Combate. 

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO APOIA  

157ª BUSCADA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE  

   A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) apoiou a rea-
lização da 157ª edição da Buscada de São Gonçalo do Amarante 
no dia 14 de janeiro na cidade de Itapissuma, no Litoral Norte 
pernambucano. A participação da CPPE teve como objetivo a 
garantia da segurança e o controle da navegação durante a pro-
cissão marítima e fluvial. 
   O evento religioso reuniu cerca de 250 embarcações, que a-
companharam o trajeto da imagem do santo padroeiro do muni-
cípio. Do total de embarcações participantes, 72 foram inspecio-

nadas e 18 notificadas. 
   As principais infrações registradas foram relativas ao excesso 
de passageiros e a não apresentação de habilitação ou inscrição 
das embarcações. Os condutores notificados deverão compare-
cer à CPPE para se regularizarem. 
   A Capitania participou com um efetivo de 21 militares, distri-
buídos em três viaturas, duas lanchas e uma moto aquática. 

Marinha do Brasil atua na Buscada de São Gonçalo do Amarante 

Capitão de Mar e Guerra Petrille, Vice-Almirante Aguiar Freire e  
Capitão de Mar e Guerra Bravo durante solenidade 

Capitania dos Portos de Pernambuco apoiou procissão 

Mulheres dos Comandantes receberam flores como  reconhecimento 



   O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) sediou o En-
contro Regional da Sociedade dos Amigos da Marinha 
(SOAMAR), no dia 19 de janeiro. O evento teve a participação 
do presidente da SOAMAR Brasil, Orson Féres, e dos presi-
dentes das 9 seccionais que compõem a área de jurisdição do 3º 
Distrito Naval. 
   O Encontro Regional foi aberto pelo Comandante do 3º Dis-
trito Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, 
no auditório do Com3ºDN. Na sequência, o Vice-Diretor do 
Centro de Comunicação Social da Marinha, Capitão de Mar e 
Guerra Adriano Vieira, realizou uma apresentação sobre os 
principais projetos da Marinha do Brasil na atualidade. 
   Após a abertura do evento, os participantes do Encontro 
Regional tiveram a oportunidade de embarcar no Navio-
Patrulha Oceânico (NPaOc) “Araguari”, realizando um trânsito 
pelo Rio Potengi. 

   No período da tarde, os soamarinos conheceram a nova sede 
das Voluntárias Cisne Branco (VCB) – Seccional Natal, onde os 
presidentes das seccionais da SOAMAR realizaram apresenta-
ções com balanços das atividades desenvolvidas. 
   Ao término das apresentações, o Comandante do 3º Distrito 
Naval realizou o encerramento do evento, que ainda contou 
com uma apresentação da Orquestra “Ondas Musicais”, projeto 
de formação musical criado pelas VCB - Seccional Natal e vol-
tado para dependentes de militares e servidores civis da Mari-
nha do Brasil. 

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 

TEM NOVO COMANDANTE 

   A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco 
(EAMPE) realizou cerimônia de Passagem de Comando no dia 
16 de janeiro. Na ocasião, o Capitão de Fragata Omar Salles 
Almeida tomou posse como Comandante da EAMPE em subs-
tituição ao Capitão de Fragata Marcos Alexander Valle de Mou-
ra, que estava no comando desde 8 de julho de 2016. 

   A solenidade foi presidida pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, reu-
nindo autoridades civis e militares. 
   O Capitão de Fragata Marcos Valle deixou o comando da 
EAMPE para assumir função no Ministério da Defesa, em Bra-
sília. Enquanto isso, o novo Comandante, Capitão de Fragata 
Omar, veio da Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro, para 
comandar a EAMPE. 

Capitão de Fragata Omar, Vice-Almirante Aguiar Freire e Capitão de 
Fragata Marcos Valle durante solenidade 

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL SEDIA ENCONTRO REGIONAL DA SOCIEDADE 

AMIGOS DA MARINHA 

Encontro Regional da Sociedade dos Amigos da Marinha 

Esposas receberam flores como sinal de reconhecimento 

Participantes visitam Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” 
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CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ E AGÊNCIA DE ARACATI APOIAM 

REGATA DO 1º CIRCUITO DAS ESTRELAS 

   A Capitania dos Portos do Ceará e a Agência da Capitania 
dos Portos em Aracati (AgAracati) apoiaram, no dia 21 de janei-
ro, a regata do 1º Circuito das Estrelas, realizada na praia de 
Majorlândia, localizada no município de Aracati-CE. 
   A regata foi organizada por um grupo de pescadores nativos e 
contou com a participação de 32 pescadores, distribuídos em 
duas categorias, paquetes de pequeno e médio porte, totalizan-
do 21 embarcações de construção artesanal. 

   Antes da regata, a AgAracati coordenou uma reunião com os 
organizadores e participantes do evento com o objetivo de di-
vulgar os procedimentos e as regras de segurança da Autoridade 
Marítima. No dia do evento, foram realizadas inspeções nas 
embarcações para verificar o material de segurança a bordo. 
   A AgAracati aproveitou a oportunidade com os pescadores 
para disseminar informações sobre segurança da navegação, 
salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição 
hídrica. 

CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ REALIZA AÇÕES DE INSPEÇÃO NAVAL 

NA CAMPANHA “TRAVESSIA SEGURA”  

   Como parte da Campanha “Travessia Segura”, a Capitania 
dos Portos do Ceará (CPCE) realizou ações de Inspeção Naval 
em embarcações de transporte de passageiros e de turismo náu-
tico no dia 20 de janeiro na Enseada do Mucuripe, em Fortale-
za. 

   Na ocasião, uma equipe supervisionada por um Oficial do 
Grupo de Vistoria e Inspeção (GVI) fiscalizou as embarcações 
e acompanhou suas movimentações. No embarque dos passa-
geiros, a equipe também verificou se a lotação máxima estava 
sendo obedecida. 
   Nas embarcações, a equipe constatou como os mestres das 
embarcações estão passando as instruções de segurança aos 
passageiros, bem como demonstrou o uso de coletes salva-vidas 
e a indicação das saídas de emergência. 
   Os membros da equipe de Inspeção Naval também realizaram 
palestras para os tripulantes e passageiros, reforçando aos mes-
mos a necessidade do cumprimento das Normas da Autoridade 
Marítima.  

Demonstração do uso do colete 

Visitantes com os militares do Esquadrão 

Inspetores navais reforçando os procedimentos de segurança para os 
pescadores participantes da regata 

Inspetor naval verificando o material de segurança 
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NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO “ARAGUARI” PARTICIPA DE COMISSÃO E REALIZA 

INSPEÇÃO NAVAL NO LITORAL PERNAMBUCANO 

CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS RECEBE VISITA DO  

DIRETOR DE ENSINO DO MINISTÉRIO DA DEFESA 

    
   O Navio-Patrulha Oceânico (NPaOc) "Araguari", subordina-
do ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordes-
te, participou, de 22 a 30 de janeiro, da comissão “INSPNAV”-
I. No período, o NPaOc realizou atividades de Inspeção Naval 
no litoral de Pernambuco, fiscalizando o cumprimento das leis 
e regulamentos em Águas Jurisdicionais Brasileiras no que se 
refere à salvaguarda da vida humana e à segurança da navega-
ção. 
   Nos dias 27 e 28 de janeiro, o Navio foi visitado por funcio-
nários do Porto de Recife e 120 alunos da Escola de Aprendi-
zes-Marinheiros de Pernambuco. Durante as visitas foram apre-
sentados os recursos que o NPaOc possui e a sua estrutura. 

   Além disso, foram abordados assuntos atinentes à Amazônia 
Azul e à Carreira Naval, em consonância com o Plano de Co-
municação Social da Marinha. 
   Durante a comissão, o Navio realizou exercícios de Controle 
de Avarias, Grupo de Visita e Inspeção, adestramento sobre 
manuseio de pirotécnicos, Operações Aéreas simuladas e exer-
cício de Light line com o Navio-Patrulha “Goiana” e o Navio-
Patrulha “Guaíba”. 

   A Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) recebeu, no dia 
25 de janeiro, a visita do Diretor do Departamento de Ensino 
do Ministério da Defesa, Vice-Almirante Victor Cardoso Go-
mes. 
   O Diretor do Departamento de Ensino do Ministério da De-
fesa esteve em Maceió com uma comitiva para o lançamento do 
Projeto Rondon, desenvolvido em parceria com governos esta-

duais, municipais e Instituições de Ensino Superior públicas e 
privadas. 
   O Projeto Rondon tem como objetivo contribuir para a for-
mação do jovem universitário como cidadão e apoiar o desen-
volvimento sustentável nas comunidades carentes. 
   O Capitão dos Portos de Alagoas, Capitão de Fragata Mário 
Márcio Cardoso Teixeira, realizou uma apresentação sobre as 
atividades da CPAL. Na sequência, o Capitão dos Portos per-
correu as instalações da Capitania com a comitiva. 

Realização de Inspeção Naval em embarcação pesqueira 

Navio-Patrulha “Guaíba” durante aproximação para realização de 
Light line com Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” 

Palestra do Capitão dos Portos de Alagoas 

Recepção ao Vice-Almirante Cardoso Gomes 
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   A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN) 
realizou, no dia 25 de janeiro, a cerimônia militar de transmis-
são de cargo. O Capitão de Fragata Rogério Ramos Medeiros 
Filho assumiu como Capitão dos Portos em substituição ao 
Capitão de Fragata Marcio Seiner, que ocupava o cargo desde 
janeiro de 2016. 

   A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, reu-
nindo a Tripulação da CPRN, autoridades militares e civis, e 
representantes da comunidade marítima e portuária. 

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE REALIZA  

CERIMÔNIA DE TRANSMISSÃO DE CARGO 

AGÊNCIA FLUVIAL DE PENEDO APOIA PROCISSÃO DE  

BOM JESUS DOS NAVEGANTES EM PROPRIÁ-SE 

Primeiras palavras do Capitão de Fragata Medeiros para a Tripulação e 

convidados   

Cerimônia de transmissão de cargo na Capitania dos Portos do Rio 

Grande do Norte 

   A Agência Fluvial de Penedo (AgPenedo) apoiou, no dia 28 
de janeiro, a procissão fluvial de Bom Jesus dos Navegantes, no 
município de Propriá, em Sergipe. 
   Os militares da AgPenedo realizaram a fiscalização e o acom-
panhamento do tráfego aquaviário na região, onde 60 embarca-
ções navegaram no Rio São Francisco acompanhando a balsa 
que conduzia a imagem de Bom Jesus dos Navegantes. 

   O evento ocorre há 114 anos e é um dos momentos mais 
aguardados pelos devotos, atraindo milhares de pessoas dos 
estados de Sergipe e Alagoas. 

Embarcação da Marinha acompanha balsa com a imagem de Bom Jesus 
dos Navegantes 

Equipe da Marinha coordena embarque de fiéis e da imagem de Bom 
Jesus dos Navegantes 
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VOLUNTÁRIAS CISNE BRANCO - SUBSECCIONAL JOÃO PESSOA REALIZAM 

ENTREGA DE ALIMENTOS 

CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ REALIZA CERIMÔNIA DE 

TRANSMISSÃO DE CARGO 

   As Voluntárias Cisne Branco (VCB) - Subseccional João Pes-
soa realizaram, no dia 29 de janeiro, a entrega de 100 quilos de 
alimentos não perecíveis. O material foi arrecadado junto à Tri-
pulação da Capitania dos Portos da Paraíba (CPPB) e doado 
para a Organização Não Governamental (ONG) “Missão Res-
tauração”, situada na cidade de João Pessoa. 
   A ONG foi fundada em março de 1997 com o objetivo de 
abrigar adolescentes em situação de risco social. A “Missão Res-

tauração” atende a 10 adolescentes do sexo feminino, com ida-
des entre 11 e 19 anos, e oferece serviços relacionados à educa-
ção, saúde, moradia e recreação. Além disso, busca reintegrar 
os adolescentes às famílias biológicas e em possíveis adoções. 

Na oportunidade, as VCB conheceram as instalações da 
ONG e o trabalho desenvolvido. 

   A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) realizou, no dia 30 
de janeiro, a cerimônia de transmissão de cargo de Capitão dos 
Portos. Depois de dois anos, o Capitão de Mar e Guerra Leo-
nardo Salema Garção Ribeiro Cabral, passou o cargo de Capitão 
dos Portos do Ceará ao Capitão de Mar e Guerra Madson Car-
doso Santana. 
   Durante a cerimônia, o Comandante do 3º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, destacou as 
realizações do Capitão de Mar e Guerra Salema durante seu 
comando, dando ênfase às novas instalações de alojamentos 
para a Guarnição e a construção do novo Farol do Mucuripe.  
   Em seu discurso, o Capitão de Mar e Guerra Salema proferiu 
palavras de agradecimento, com destaque para a Comunidade 

marítima e a sociedade cearense. “Servir na Capitania dos Por-
tos do Ceará revestiu-me de uma oportunidade excepcional de 
aprendizagem profissional e saudável convívio pessoal”.  
   O novo Capitão dos Portos do Ceará agradeceu a confiança 
do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, e do Comandante do 3º Distrito Naval. 
“Em sintonia com os objetivos da Marinha, ressalto o compro-
misso da nossa Capitania continuar contribuindo com a promo-
ção da Segurança Marítima”. 
   Em suas palavras, o Capitão de Mar e Guerra Madson tam-
bém ressaltou o orgulho de fazer parte da equipe da Capitania 
dos Portos, frisando que o trabalho da CPCE “salva vidas”.  

Entrega da Flâmula de Comando ao CMG Salema 

Voluntárias Cisne Branco fazem a entrega de alimentos 

Voluntárias Cisne Branco com adolescentes atendidas pela “Missão 
Restauração” 

Transmissão do cargo de Capitão dos Portos do Ceará 
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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO REALIZA PROJETO DE 

CONSUMO SUSTENTÁVEL 

CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA ACOMPANHA OPERAÇÃO PILOTO 

“SHIP TO SHIP” NO PORTO DE CABEDELO  

   Com a intenção de refletir sobre o consumo consciente e 
propor mudanças de hábitos, a Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco (EAMPE) vem desenvolvendo um 
projeto de consumo sustentável desde o ano passado. Como 
primeira ação do projeto em 2018, a EAMPE realizou, no dia 
30 de janeiro, a substituição dos copos descartáveis utilizados 
no rancho dos Aprendizes-Marinheiros por copos de alumínio. 

   A mudança visa promover a sustentabilidade ambiental e 
socioeconômica, tornando mais racional o uso dos recursos 
públicos, além de promover a inserção da variável socioambien-
tal no ambiente escolar dos alunos da Turma KILO/2018. 
   Desenvolvido pela Assessoria de Meio Ambiente da EAMPE 
com os Departamentos de Alunos e de Intendência, o projeto é 
voltado para os recursos hídricos e energéticos, bem como para 
a diminuição do consumo de plásticos. 

   A Capitania dos Portos da Paraíba (CPPB) acompanhou, no 
dia 31 de janeiro, a Operação Piloto Ship to Ship no Porto de 
Cabedelo. A operação teste teve como objetivo verificar as con-
dições de segurança do terminal portuário visando a implemen-
tação da operação real, que consiste na transferência de carga de 
petróleo e seus derivados entre embarcações sem a necessidade 
de desembarcar o produto em terra firme. 
   A participação da CPPB ocorreu com a verificação das condi-
ções de segurança no que tange às normas da Autoridade Maríti-
ma. O trabalho foi acompanhado pelo Capitão dos Portos da 
Paraíba, Capitão de Fragata Ernesto Serrano Rodriguez Filho, 
pelo Governador do Estado da Paraíba, Ricardo Coutinho, e 

pela Presidente da Companhia Docas da Paraíba, Gilmara Te-
móteo. 
   A “Ship to Ship” foi operacionalizada pela Petrobras, com 
apoio da Transpetro, além da Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, da Receita Federal e da Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviários. 
   A operação permitirá desafogar o Porto de Suape, em Per-
nambuco, possibilitando que o Porto de Cabedelo sirva como 
polo de distribuição de combustíveis para outros portos. 

Copos descartáveis do refeitório dos Aprendizes-Marinheiros foram 
substituídos por copos de alumínio 

Substituição por copos de alumínio faz parte de campanha de 
conscientização de consumo sustentável 

Operação Piloto aconteceu no Porto de Cabedelo 

Gerente da Transpetro, Joselito Câmara, Governador Ricardo Coutinho, 
Capitão de Fragata Serrano e Presidente do Porto, Gilmara Temóteo 
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HOSPITAL NAVAL DE RECIFE REALIZA CERIMÔNIA DE TRANSMISSÃO DE CARGO  

   O Hospital Naval de Recife (HNRe) realizou cerimônia de 
transmissão de cargo no dia 31 de janeiro. A Capitão de Fragata 
(Md) Cristina da Cruz Heuseler assumiu o cargo de Diretora do 
HNRe, em substituição ao Capitão de Mar e Guerra (Md) Rui 
Guilherme da Gama Cristo. 

   A solenidade foi presidida pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, con-
tando com a presença de autoridades civis e militares, integran-
tes da Sociedade de Amigos da Marinha (SOAMAR) e convida-
dos. 

   Em seu discurso, o Capitão de Mar e Guerra (Md) Rui fez um 
agradecimento aos militares do HNRe. “Faz-se necessário pres-
tar especial agradecimento à Tripulação deste Hospital, a quem 
me refiro pela última vez, como minha Tripulação, Oficiais, 
Praças e Servidores Civis, os quais se empenharam ao máximo, 
desenvolvendo um profícuo trabalho, em um esforço conjunto, 
integrado, humano e profissional, constituindo o maior patri-
mônio desta Organização Militar”. 
   A nova Diretora do HNRe, Capitão de Fragata (Md) Cristina 
Heuseler, também enalteceu a Tripulação do Hospital. 
“Teremos desafios, porém tenho plena certeza que com dedica-
ção e empenho de todos, alcançaremos uma gestão de qualida-
de com acolhimento e atenção à Família Naval”. 

NAVIO-PATRULHA “GOIANA” COMPLETA 1.500 DIAS DE MAR DURANTE COMISSÃO  

   O Navio-Patrulha (NPa) “Goiana”, meio subordinado ao 
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, 
completou 1.500 dias de mar no dia 1º de fevereiro durante a 
comissão PATNAV III. Além das ações de Patrulha Naval de-
senvolvidas, o NPa realizou exercícios de light-line com o Navio-
Patrulha “Guaíba”. 

   O NPa “Goiana” foi construído pelo Estaleiro Mauá e incor-
porado à Armada em 26 de fevereiro de 1997. Ao longo dos 
seus 1.500 dias de mar, o “Goiana” atuou em diversas comis-
sões, como Patrulhas e Inspeções Navais, Busca e Salvamento, 
e atividades de Garantia da Lei e da Ordem. 

Navio-Patrulha “Goiana” durante exercício de light-line 

Cerimônia de transmissão de cargo do Hospital Naval de Recife 

Vice-Almirante Aguiar Freire, acompanhado do ex-Diretor do Hospital, 
CMG Rui, e da nova Diretora, CF Cristina Heuseler 
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GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL REALIZA CERIMÔNIA 

DE PASSAGEM DE COMANDO 

   O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa) 
realizou cerimônia de Passagem de Comando no dia 1º de feve-
reiro. O Capitão de Fragata Luiz Octávio de Carvalho Penna 
assumiu o Comando do GptFNNa, em substituição ao Capitão 
de Mar e Guerra Fabiano da Silva Coutinho. 

   A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, con-
tando com a presença de autoridades civis e militares das For-
ças Armadas e Auxiliares, ex-Comandantes do GptFNNa, além 
de membros da Associação dos Veteranos do Corpo de Fuzilei-
ros Navais e do Programa Segundo Tempo - Forças no Espor-
te.  

ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA EM NATAL REALIZA 

ESTÁGIO DE PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL 

   A Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal (ERMN) 
recebeu, de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, o Estágio de Preven-
ção e Combate a Incêndio Florestal (EPCIF). O evento foi reali-
zado em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado 
do Rio Grande do Norte. 
   O EPCIF teve participação de 28 militares, sendo 24 da 
ERMN e 4 da Base Naval de Natal. Por meio de atividades teó-

ricas e práticas, o Estágio tem o propósito de adestrar militares 
no combate a incêndio florestal, deixando as Brigadas de Incên-
dio componentes do Controle de Avarias aptas a atuar em pri-
meiro combate a este incêndio específico, evitando sua propa-
gação para áreas adjacentes e habitáveis. 
   A qualificação dos militares foi considerada fundamental, 
sobretudo pela Organização Militar ter 95% de sua área total, 
aproximadamente 500 hectares, composta por vegetação nativa, 
o que eleva o risco de incêndio nos períodos mais secos do ano.  

Palavras do novo Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Natal, CF Luiz Octávio 

Cerimônia foi presidida pelo Vice-Almirante Aguiar Freire 

Militares combatem fogo real durante adestramento de comba-
te a incêndio controlado 

Militares e Instrutores do EPCIF 
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FRAGATA “INDEPENDÊNCIA” RECEBE VISITAÇÃO PÚBLICA EM NATAL  

   A Fragata “Independência” atracou no Porto de Natal (RN) e 
recebeu mais de mil pessoas, durante visitação pública, no dia 4 
de fevereiro. A escala na capital potiguar estava no cronograma 
da Operação “Líbano XIII”, que ocorre de março a setembro 
em território libanês. 
   Além da visitação pública, a Fragata foi aberta no dia 3 de 
fevereiro para a visitação de integrantes da Sociedade dos Ami-
gos da Marinha, das Voluntárias Cisne Branco - Seccional Natal 
e convidados. 
   Em Natal, a Fragata recebeu um acervo com cerca de dois mil 
livros do intelectual cabo-verdiano Luís Romano Madeira de 
Melo para repatriamento a Cabo Verde. O acervo foi deixado a 
cargo da Professora Doutora Simone Caputo Gomes, da Uni-

versidade de São Paulo, após o falecimento do escritor em Na-
tal, onde estava exilado desde a década de 1960. 
   No Líbano, o Navio capitaneará a Força-Tarefa Marítima da 
Força Interina das Nações Unidas, que tem como missão impe-
dir a entrada, em território libanês, de armas ilegais e contra-
bandos, além de prestar apoio para o desenvolvimento da Mari-
nha do Líbano, no que tange o treinamento de seu pessoal, a 
fim de torná-la capaz de controlar suas águas territoriais no 
futuro. 
   A Fragata também transporta uma carga de 44 mil frascos de 
insulina doados pelo Brasil à Organização Mundial da Saúde. O 
material será para atendimento a refugiados sírios no Líbano, 
em caráter de cooperação humanitária. 

ORQUESTRA “ONDAS MUSICAIS” REALIZA CONCERTO BENEFICENTE PARA  

ARRECADAR RECURSOS 

   A Orquestra “Ondas Musicais” realizou um concerto benefi-
cente com o objetivo de arrecadar recursos para a Jornada Peda-
gógica, no município de Luís Gomes (RN). A apresentação a-
conteceu no dia 27 de janeiro na Sede das Voluntárias Cisne 
Branco (VCB) - Seccional Natal. 
  Com os recursos arrecadados no concerto beneficente, a Or-
questra “Ondas Musicais” esperou possibilitar a participação no 
evento aos seus integrantes, crianças e adolescentes dependentes 
de militares e de servidores civis da Marinha do Brasil. 

   De acordo com o Suboficial Fuzileiro Naval Músico José 
Romero Gomes Rodrigues, maestro da orquestra, o objetivo da 
participação na Jornada Pedagógica é permitir o aperfeiçoamen-
to dos jovens músicos participantes da “Ondas Musicais”. 
   A orquestra foi criada pelas VCB - Seccional Natal - em 2015 
e tem como objetivo dar oportunidade aos jovens para amplia-
rem o conhecimento musical e cultural, participarem de aulas 
teóricas e práticas, além de desenvolverem competências inte-
lectuais. 

Fragata atracou no Porto de Natal no dia 2 de fevereiro 

Navio foi aberto à visitação pública no dia 4 de fevereiro 

Concerto beneficente aconteceu na Sede das Voluntárias Cisne Branco - 
Seccional Natal 

Objetivo do concerto foi arrecadar recursos  
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   O Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) 
realizou, no dia 6 de fevereiro, cerimônia de passagem de dire-
ção.  

   A cerimônia foi presidida pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire. 
   Na ocasião, o Capitão de Fragata (IM) José Augusto Correia 
Neto passou a Direção do CeIMNa ao Capitão de Fragata (IM) 
Delmar Dias da Silva, em cumprimento à Portaria nº 212, de 28 
de agosto de 2017, do Comandante da Marinha. 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL REALIZA  

PASSAGEM DE DIREÇÃO  

HOSPITAL NAVAL DE NATAL COMEMORA 74 ANOS COM CERIMÔNIA MILITAR 

      O Hospital Naval de Natal (HNNa) comemorou 74 anos 
com uma cerimônia militar no dia 6 de fevereiro.  
   Na oportunidade, o Diretor do HNNa, Capitão de Mar e 
Guerra (Md) Wanderley de Carvalho Mendes, realizou a leitura 

da Ordem do Dia referente à data e das mensagens de parabe-
nização do Comando do 3º Distrito Naval e da Diretoria de 
Saúde da Marinha. 

Além da cerimônia, foi realizada uma confraternização com 
o objetivo de promover uma maior interação entre os militares 
da Organização Militar, incluindo a comemoração dos aniversá-
rios de militares e servidores civis do HNNa. 

Discurso do novo Diretor do Centro de Intendência da Marinha em 
Natal, CF Delmar Dias da Silva 

Cerimônia de transmissão de cargo do Centro de Intendência 

Leitura da Ordem do Dia pelo Diretor do Hospital Naval de Natal 

Tripulação em formatura 
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   O Hospital Naval 
de Natal (HNNa) 
promoveu, no dia 6 
de fevereiro, um dia 
destinado à preven-
ção da saúde e da 
qualidade de vida. 
Trata-se de mais uma 
edição do Dia de 
Promoção à Saúde, 
que ocorre bimestral-
mente desde 2016 no 
HNNa. 
   A Organização 
Militar mobilizou 
suas equipes multidis-
ciplinares para o e-
vento, que teve a 
participação das divi-
sões de Medicina, 
Enfermagem, Farmá-
cia e Laboratório, Odontologia e de Apoio à Saúde, que por sua 
vez ofertou serviços de Fisioterapia, Psicologia, Nutrição, Far-
mácia e Fonoaudiologia. 
   As ações incluíram a disseminação de ações preventivas em 
relação às disfunções biomecânicas na região lombar, ombros e 
tornozelos; orientações sobre a Síndrome de “Burnout”, ou 

esgotamento profis-
sional decorrente de 
stress prolongado no 
trabalho; informações 
sobre diagnóstico e 
combate da Diabetes; 
e outras atividades. 
   O Dia de Promo-
ção à Saúde também 
contou com a partici-
pação das Voluntárias 
Cisne Branco - Sec-
cional Natal, que per-
correram as instala-
ções do Hospital di-
vulgando suas ativida-
des para os usuários 
do Sistema de Saúde 
da Marinha (SSM). 
   Além das iniciativas 
específicas de suas 

OM relacionadas à saúde, a Marinha do Brasil dispõe do Saúde 
Naval, um canal de comunicação que funciona como interface 
entre o SSM e a Família Naval. 
   Como uma grande plataforma, o Saúde Naval busca informar 
à Família Naval sobre os serviços disponíveis e oferecer conte-
údo de prevenção para todos os usuários. 
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HOSPITAL NAVAL DE NATAL REALIZA ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES NO 

DIA DE PROMOÇÃO À SAÚDE 

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO  

NO CARNAVAL DO RECIFE 

   Com o objetivo de garantir a segurança do tráfego aquaviário, 
a Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) intensificou a 
fiscalização no Porto do Recife e no Rio Capibaribe durante o 
carnaval do Recife. 
   No dia 10 de fevereiro, os militares da CPPE acompanharam 
uma agremiação que reuniu 100 embarcações de esporte e re-
creio. Ao todo, as equipes da Marinha do Brasil realizaram 72 

abordagens e nove notificações. 
   Durante as fiscalizações, foram inspecionadas documentações 
das embarcações e dos condutores, como a Carteira de Habili-
tação de Amadores (CHA) e a Caderneta de Inscrição e Regis-
tro (CIR), além de equipamentos de segurança, como coletes 
salva-vidas. 
   Aliado às ações de fiscalização também foram efetuados tra-
balhos de conscientização do público para a importância do 
cumprimento das regras do tráfego aquaviário. 

Dia de Promoção à Saúde no Hospital Naval de Natal 

Marinha do Brasil atua no carnaval de Recife 

Capitania dos Portos durante fiscalização no carnaval 
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COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL E ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS 

PARTICIPAM DA CORRIDA DA PAZ EM CINCO ESTADOS 

   Com o objetivo de divulgar uma mensagem de paz mundial e 

incentivar a prática esportiva, o Comando do 3º Distrito Naval e 

suas Organizações Militares subordinadas, em cinco estados, 

participaram da Corrida da Paz 2018, no dia 18 de fevereiro. A 

Corrida da Paz é um evento do Conselho Internacional do Es-

porte Militar, instituição internacional que completa 70 anos em 

2018. 

   

  Em Natal, a corrida teve a participação de cerca de mil pessoas, 

incluindo militares do Exército Brasileiro e da Força Aérea Bra-

sileira, representantes da Polícia Federal e da Polícia Civil, além 

de familiares e convidados. As Voluntárias Cisne Branco – Sec-

cional Natal e crianças e adolescentes do Programa Segundo 

Tempo – Forças no Esporte também marcaram presença na 

corrida. O evento foi iniciado no Centro de Turismo de Natal e 

finalizado nas imediações da Fortaleza dos Reis Magos. 

   Já em Recife, o evento reuniu cerca de 2 mil militares das três 

Forças Armadas em um percurso de aproximadamente 3 quilô-

metros. A corrida foi iniciada no Parque Dona Lindu e seguiu 

pelas avenidas Visconde de Jequitinhonha e Boa Viagem, até o 

retorno ao ponto de partida. Pela Marinha do Brasil, participa-

ram 150 militares pertencentes à Capitania dos Portos de Per-

nambuco, ao Hospital Naval de Recife e à Escola de Aprendi-

zes-Marinheiros de Pernambuco. 

   Enquanto isso, em João Pessoa, militares da Marinha do Bra-

sil, acompanhados por pelotões do Exército Brasileiro e do 

Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, participaram da corri-

da. O percurso passou pelas Avenidas João Maurício e Flávio 

Ribeiro Coutinho no bairro de Manaíra, totalizando aproxima-

damente 5 quilômetros. 

   Na cidade de Fortaleza, a Capitania dos Portos do Ceará e a 

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará representaram a 

Marinha do Brasil na corrida, que teve a participação de um 

total de 650 militares das três Forças Armadas e da Polícia Mili-

tar. A largada aconteceu às 7h30, no Monumento Arco de Ira-

cema de Zenon Barreto, localizado no Aterrinho da Praia de 

Iracema, com chegada na Capitania dos Portos. Foram percor-

ridos 3,5 quilômetros na corrida. 

   Em Maceió, a corrida aconteceu entre a orla da Praia da Pon-
ta Verde e da Praia da Jatiúca, compreendendo um percurso de 
cerca de 3 quilômetros. O evento teve a participação de cerca 
de 400 militares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e 
da Força Aérea Brasileira. 

A Corrida da Paz teve participação de integrantes do Programa Segundo 
Tempo - Forças no Esporte 

Foto oficial na largada em Natal 

Corrida da Paz em Fortaleza 

Corrida da Paz em Maceió 
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AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM AREIA BRANCA COMEMORA 

CENTENÁRIO COM CERIMÔNIA CÍVICO-MILITAR 

GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL MINISTRA MÓDULO 

EM CURSO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR 

   A Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca 
(AgABranca) realizou, no dia 20 de fevereiro, cerimônia 
cívico-militar alusiva ao centenário de sua criação. A sole-
nidade foi presidida pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Frei-
re, contando com a presença do Capitão dos Portos do 
Rio Grande do Norte, Capitão de Fragata Rogério Ra-
mos Medeiros Filho, e da prefeita em exercício da cidade 
de Mossoró, Nayara Gadelha. 
   Durante a cerimônia, personalidades civis foram agraci-
adas com o título “Eu faço parte dessa história” por te-
rem contribuído para o cumprimento da missão da Agên-
cia. O título foi concedido ao Deputado Federal Carlos 
Alberto de Souza Rosado Segundo, que foi representado 
na solenidade pelo seu pai, o ex-Deputado Federal Beti-
nho Rosado. O Vereador Duarte Oliveira da Silva Júnior, 

que exerce seu mandato em Areia Branca, e o presidente 
da Sociedade dos Amigos da Marinha de Areia Branca, 
Roberto Santos Flexa Ribeiro Filho, também foram a-
graciados com o título. 
   A solenidade ainda foi marcada pela entrega da Men-
ção Honrosa, pelo Agente da Capitania dos Portos em 
Areia Branca, Capitão-Tenente (T) Pedro Guedes da 
Silva Filho, aos militares lotados na AgABranca que se 
destacaram na execução das atividades do Ensino Profis-
sional Marítimo e da Segurança do Tráfego. 
   A AgABranca foi criada por meio do Decreto nº 
12.886, de 20 de fevereiro de 1918, assinado pelo Almi-
rante Alexandrino Faria de Alencar, então Ministro de 
Estado dos Negócios da Marinha. A Agência foi criada 
inicialmente com a denominação de Agência da Capita-
nia dos Portos em Mossoró e, somente em 1927, passou 
a ser denominada de Agência da Capitania dos Portos 
em Areia Branca, em razão da emancipação do municí-
pio onde está instalada. 
   A AgABranca é conhecida como “Mamute do Oeste” 
e tem como missão a salvaguarda a vida humana no mar, 
a segurança do tráfego aquaviário e a prevenção da polu-
ição hídrica. A jurisdição da Agência abrange 57 municí-
pios localizados no Oeste do estado do Rio Grande do 
Norte, com 80 km de faixa litorânea, além de barragens, 
açudes e rios, possuindo mais de 5.000 aquaviários e 
amadores, e mais de 770 embarcações inscritas na região. 

    
   O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal minis-
trou um módulo sobre  Operações Ribeirinhas no V Cur-
so de Operações Especiais (Coesp) da Polícia Militar do 
Rio Grande do Norte. O módulo foi realizado de 19 a 22 
de fevereiro, sendo composto por instrução teórica e 
prática. 
   A capacitação visa habilitar os alunos para atuarem em 
missões policiais que tenham a necessidade de aplicação 
da Doutrina de Operações Especiais. A instrução prática 
ocorreu na Praia do Y, área pertencente ao 17º Grupo de 
Artilharia de Combate, do Exército Brasileiro. 

   O V Coesp foi iniciado em outubro de 2017 e está 
formatado nas etapas rústica, policial, técnica e de opera-
ções, visando habilitar o planejamento e execução de 
operações nos ambientes rurais e áreas urbanas, valendo-
se de técnicas, táticas, equipamentos especiais e tecnolo-
gia adequada ao cumprimento de suas missões.  

Atividades de Operações Ribeirinhas com equipe de instrução 

Descerramento da placa alusiva ao centenário da AgABranca 

Alunos do Curso de Operações Especiais realizam travessia no 
Rio Potengi  
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CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA ENTREGA CERTIFICADOS DE CURSO DE 

FORMAÇÃO DE AQUAVIÁRIOS 

AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ARACATI REALIZA CERIMÔNIA DE 

TRANSMISSÃO DE CARGO 

   A Capitania dos Portos da Paraíba realizou, no dia 21 de feve-
reiro, uma solenidade para entrega de certificados de conclusão 
do Curso de Formação de Aquaviários - Marinheiro Auxiliar de 
Convés e Marinheiro Auxiliar de Máquinas. 
   O curso foi ministrado no segundo semestre de 2017 e teve 
como objetivo habilitar os alunos com as competências exigidas 
para Marinheiro Auxiliar de Convés e Marinheiro Auxiliar de 
Máquinas, inicialmente no nível de equivalência 1. 
   A capacitação é voltada para a prestação de serviço de apoio 
em embarcações com arqueação bruta menor do que 300 e po-
tência propulsora menor do que 250 kW empregadas na navega-

ção interior e na navegação de apoio portuário, conforme limi-
tes estabelecidos nas Normas e Procedimentos para as Capita-
nias, inclusive, como profissional, em embarcações de esporte e 
recreio. 
   O Curso de Formação de Aquaviários foi composto por uma 
turma de 16 alunos e outra com 28 alunos, respectivamente, 
totalizando 44 alunos formados. As aulas foram ministradas na 
sede do Campus Avançado Cabedelo-Centro do Instituto Fede-
ral da Paraíba e na Comunidade de Barra de Gramame, municí-
pio de Baía da Traição, na Paraíba. 

   A Agência da Capitania dos Portos em Aracati (AgAracati) 
realizou cerimônia de transmissão de cargo de Agente no dia 23 
de fevereiro. Na ocasião, o Capitão-Tenente (T) James Batista 
passou o cargo ao Capitão-Tenente (AA) Carlos Alberto Goes 
da Silva. 
   Durante a cerimônia, o Capitão dos Portos do Ceará, Capitão 
de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana, destacou as realiza-
ções durante o período em que o Capitão-Tenente James esteve 
na AgAracati. 
   Das atividades desenvolvidas se destacam a exposição de mei-
os navais em eventos públicos; a realização de Cerimonial à 
Bandeira em instituições de ensino do município; a condecora-
ção com o Título de Cidadão Aracatiense; e o recebimento do 
Certificado de Reconhecimento pelos serviços prestados pela 
Marinha do Brasil. 

   O novo Agente, Capitão-Tenente (AA) Goes, ressaltou a 
importância da Marinha no desenvolvimento socioeconômico 
da região, além de se comprometer em continuar o trabalho na 
formação de aquaviários e amadores, na regularização de em-
barcações e na realização de palestras para a comunidade marí-
tima. 
   A cerimônia contou com a presença de Vereadores de Araca-
ti, integrantes da Sociedade dos Amigos da Marinha, militares 
da Polícia Militar e do Exército Brasileiro, representantes da 
Procuradoria do Trabalho e da Escola Estadual de Ensino Mé-
dio Maria Elsa Porto, além de amigos e familiares. 

Coordenador do Ensino Profissional Marítimo do Instituto Federal da 
Paraíba, Capitão dos Portos da PB, concluinte e instrutor do curso 

Capitão de Fragata Serrano, Primeiro-Tenente Klenya, equipe do Insti-
tuto Federal da Paraíba e concluintes do curso 

Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra Madson, com o 
Capitão-Tenente Goes, novo Agente da Capitania dos Portos em Aracati 

Transmissão do cargo de Agente da Capitania dos Portos em Aracati 
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   A Capitania dos Portos de Alagoas sediou a Reunião Funcio-
nal dos Capitães dos Portos do Grupo Nordeste nos dias 26 e 
27 de fevereiro. O evento foi promovido pela Diretoria de Por-
tos e Costas (DPC) com o propósito de discutir as ações e pa-
dronizar os procedimentos comuns a todas as Capitanias. 
   Na oportunidade foram tratados assuntos relacionados às 
funções desempenhadas pela Autoridade Marítima, como a se-
gurança da navegação, o Ensino Profissional Marítimo, a forma-
ção de aquaviários e a prevenção da poluição hídrica causada 
por navios, plataformas e suas instalações de apoio. 

   A reunião teve participação do Diretor de Portos e Costas, 
Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho; do Comandante 
do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de A-
guiar Freire; dos Capitães dos Portos da Bahia, Pernambuco, 
Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande Norte e Paraíba; e de Ofi-
ciais da Diretoria Geral de Navegação e DPC. 

   O Navio-Patrulha Oceânico (NPaOc) "Araguari", meio subor-
dinado ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do 
Nordeste, participou da Comissão de Apoio à Estação Científica 
do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, que aconteceu de 27 
de fevereiro a 9 de março. 
   A comissão contou com a presença de pesquisadores e profes-
sores participantes do Programa Arquipélago de São Pedro e 
São Paulo, da Secretaria da Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar (SECIRM). O Programa contribui para a ocu-
pação permanente e a produção de conhecimento científico no 
local. 
   Durante a comissão, o NpaOc “Araguari” realizou exercícios 
de Controle de Avarias, Operações Aéreas, Postos de Abandono 
e Grupo de Visita e Inspeção, este último com apoio do Navio-
Patrulha “Macau”. No Arquipélago, militares da Base Naval de 
Natal (BNN) trabalharam na manutenção da Estação Científica. 

   No dia 8 de março, o NpaOc “Araguari” realizou um evento 
em alusão ao Dia Internacional da Mulher, quando o Coman-
dante do Navio, Capitão de Fragata Ondiara Barbosa, homena-
geou as militares, servidoras civis e pesquisadoras que estiveram 
a bordo do “Araguari” para participar da comissão. 
   O término da comissão foi marcado pelo Cerimonial à Ban-
deira com toda a Tripulação, além de militares da BNN e inte-
grantes da comitiva. 
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CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS RECEBE REUNIÃO FUNCIONAL DOS 

CAPITÃES DOS PORTOS DO GRUPO NORDESTE 

NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO “ARAGUARI” REALIZA COMISSÃO DE APOIO AO 

ARQUIPÉLOGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO 

Diretor de Portos e Costas, Comandante do 3º Distrito Naval, Capitães 
dos Portos e comitiva da Diretoria de Portos e Costas 

Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire recebe Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho 

Exercício de Grupo de Visita e Inspeção com Navio-Patrulha “Macau” 

Estação Científica do Arquipélago São Pedro e São Paulo durante  
Comissão realizada pelo NPaOc “Araguari” 
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AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM AREIA BRANCA REALIZA 

ENTREGA DE CERTIFICADO DE HABILITAÇÃO DE PRÁTICO 

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO REALIZA 

CAFÉ DA MANHÃ COM TRIPULAÇÃO 

   A Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca realizou 
a entrega de Certificado de Habilitação de Prático no dia 28 de 
fevereiro. Na oportunidade, Daniel Veiga Jusi foi habilitado 
para atuar como Prático na Zona de Praticagem da região ZP-
06, na área do Terminal Salineiro de Areia Branca Luiz Fausto 
de Medeiros, o Porto-Ilha de Areia Branca. 
   Na entrega do certificado, o Agente da Capitania dos Portos 
em Areia Branca, Capitão-Tenente (T) Pedro Guedes da Silva 
Filho, representou o Capitão dos Portos do Rio Grande do 
Norte, Capitão de Fragata Rogério Ramos Medeiros Filho. 

   O certificado é resultado do desempenho do Praticante du-
rante o Exame de Habilitação, ocorrido em dezembro de 2017. 
A banca examinadora foi presidida pelo Capitão de Fragata 
Marcio Seiner, Capitão dos Portos do Rio Grande do Norte à 
época, tendo ainda como membros o Prático da ZP-06, José 
Santos, e o Capitão de Longo Curso Hélio Martins da Silva. 
   Durante o exame foram avaliadas as manobras de navegação 
de praticagem, o conhecimento das ordens de manobra, a ma-
nobra e o emprego de rebocadores, a atracação, a faina de a-
marração e desamarração, a desatracação, o fundeio e a conver-
sação técnica no idioma inglês. 

   O Núcleo de Assistência Social da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco (EAMPE) realizou, no dia 1º de 
março, a 1ª edição do Bom Dia Social, uma ação socieducativa, 
lúdica e cultural direcionada à Tripulação da EAMPE. 
   A ação integra o Programa de Qualidade de Vida no Traba-
lho e na Família, que baseia suas ações em áreas como relacio-
namento interpessoal no trabalho e na família; prevenção à 

dependência química; atenção à família; orientação profissional 
para jovens e para passagem para a reserva ou aposentadoria; e 
promoção de atividades culturais e recreativas associadas às in-
tervenções socieducativas. 
   Na oportunidade, a EAMPE recebeu uma apresentação cultu-
ral e em seguida a Tripulação participou de um café da manhã 
no Pátio Riachuelo. 

Banca examinadora durante Exame de Habilitação  

Tripulação se reuniu no Pátio Riachuelo para o café da manhã 

Novo Prático da ZP-06 recebe certificado 

Comandante da Escola de Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, Capi-
tão de Fragata Omar, e equipe do Núcleo de Assistência Social 
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CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS PARTICIPA DA 8ª FISCALIZAÇÃO 

PREVENTIVA INTEGRADA NO RIO SÃO FRANCISCO 

VOLUNTÁRIAS CISNE BRANCO - SECCIONAL NATAL REALIZAM BRECHÓ 

PARA ARRECADAR RECURSOS PARA PROJETOS SOCIAIS 

   A Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) participou da 8ª 
Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), coordenada pelo Minis-
tério Público Estadual de Alagoas (MPE-AL) entre os dias 4 e 
16 de março. A FPI teve como objetivo melhorar a qualidade 
ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco por meio 
de ações integradas de órgãos públicos. 
   A Marinha do Brasil atuou como integrante da Equipe Aquáti-
ca, composta por militares da CPAL e da Agência Fluvial de 
Penedo, agentes ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais, policiais militares do Batalhão 
de Policiamento Ambiental, além de fiscais do Instituto de Meio 
Ambiente do Estado de Alagoas e do Instituto para Preservação 
da Mata Atlântica. 
   Durante a fiscalização, a força-tarefa inspecionou mais de 80 
embarcações entre os municípios de Piaçabuçu e Porto Real do 
Colégio, apreendendo três e notificando 16 embarcações. 

Em paralelo, foram realizadas palestras sobre conscientiza-
ção ambiental e segurança da navegação, e distribuídos mais de 
50 coletes para pescadores artesanais na Colônia de Pescadores 
do Município de Penedo. O material foi adquirido por meio de 
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta em parceria 
com o MPE-AL. 

  As Voluntárias Cisne Branco (VCB) - Seccional Natal realiza-
ram um brechó com o objetivo de arrecadar recursos para proje-
tos sociais. O evento, intitulado "Brechó Chique", aconteceu no 
dia 3 de março na sede das VCB – Natal, no bairro do Alecrim. 
   Os projetos sociais gerenciados pelas VCB visam melhorar a 
qualidade de vida da Família Naval por meio do incentivo ao 
empreendedorismo, capacitação profissional e fomento de ativi-
dades socioculturais. 

   Criado em 20 de dezembro de 2008, as Voluntárias Cisne 
Branco são um segmento do Abrigo do Marinheiro, organiza-
ção civil sem fins lucrativos que tem o propósito de contribuir 
para o bem-estar dos militares e servidores civis da Marinha do 
Brasil. 

Brechó aconteceu na sede das Voluntarias Cisne Branco - 
Seccional Natal 

"Brechó Chique" teve o objetivo de arrecadar recursos para projetos 
sociais 

Militares realizam inspeção durante a operação 

Equipe Aquática durante a 8ª Fiscalização Preventiva 

Palavras do Comandante da Capitania dos Portos de Alagoas 
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HOPITAL NAVAL DE RECIFE REALIZA II CURSO DE GESTANTES E LACTANTES: 

“BEBÊ A BORDO” 

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL E OM SUBORDINADAS REALIZAM CERIMÔNIA 

ALUSIVA AOS 70 ANOS DA CONVENÇÃO IMO 

   Na semana em que foi comemorado o Dia Internacional da 
Mulher, o Hospital Naval de Recife (HNRe) realizou o II Curso 
para Gestantes e Lactantes: “Bebê a bordo”. O evento foi aber-
to no dia 7 de março pela Vice-Diretora do HNRe, Capitão de 
Fragata (S) Roselane Barroso Bernardes, e contou com a presen-
ça de militares e pacientes gestantes e lactantes. 
   As palestras foram ministradas por profissionais de diversas 
áreas, abordando temas como “Alimentação saudável para ges-
tantes e lactantes”, “Amamentação”, ”Vias de parto”, 
“Puerpério, Lactação e Depressão Pós-Parto” e 
“Desenvolvimento do primeiro ano de vida”. 
   No mesmo evento foi realizada a aula prática de “Cuidados 
com o recém-nascido”, que discorreu sobre a higiene do bebê, 

bem como testes e vacinas essenciais nos primeiros meses de 
vida. Ao final do Curso, no discurso de encerramento, a Direto-
ra do HNRe, Capitão de Fragata (Md) Cristina da Cruz Heuse-
ler enfatizou a importância do evento, destacando as trocas de 
conhecimento entre as profissionais e as participantes, que ensi-
naram e estimularam os cuidados no período gestacional e nos 
primeiros meses do bebê. 
   O curso foi organizado pela Pediatra do HNRe, Capitão de 
Corveta (Md) Vanessa Izidoro Ferreira Diamant, e teve a parti-
cipação de militares de diversas especialidades, como Ginecolo-
gia, Nutrição e Psicologia. 

   O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) e as Organiza-
ções Militares subordinadas realizaram, nos dias 6 e 7 de março, 
cerimônias alusivas ao 70º aniversário da Convenção que institu-
iu a Organização Internacional Marítima (IMO), responsável 
pelo estabelecimento de padrões internacionais, visando à prote-
ção e segurança do transporte marítimo e à prevenção da polui-
ção do meio ambiente marinho por navios. 
   Os eventos contaram com a leitura da Ordem do Dia do Dire-
tor-Geral de Navegação, Almirante de Esquadra Paulo Cezar de 
Quadros Küster. Na mensagem, foi lembrada a história da Con-

venção IMO, adotada durante uma conferência internacional 
realizada na cidade de Genebra, na Suíça, em 1948, ocasião em 
que a Organização foi formalmente instituída. 
   A Ordem do Dia exalta o trabalho da IMO e a coloca como 
“uma das mais produtivas e bem-sucedidas agências especializa-
das da ONU e, inegavelmente, a maior fonte de regulamenta-
ção do transporte marítimo internacional”. 
   As cerimônias foram realizadas no Com3ºDN, nas Capitanias 
dos Portos de Pernambuco, do Ceará, de Alagoas, da Paraíba e 
do Rio Grande do Norte, na Agência Fluvial de Penedo e nas 
Agências das Capitanias dos Portos em Aracati, Camocim e 
Areia Branca. 

Cerimônia na Capitania dos Portos de Alagoas 

Tripulação durante cerimônia na Capitania dos Portos da Paraíba 

Diretora do Hospital Naval de Recife, Capitão de Fragata (Md) Cristina 
Heuseler, com as participantes do II Curso para Gestantes e Lactantes 

Diretora do Hospital Naval de Recife, Capitão de Fragata (Md) Cristina 
Heuseler, com as participantes do II Curso para Gestantes e Lactantes 
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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO RECEBE VISITA  

DO PREFEITO DE OLINDA 

GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL REALIZA CERIMÔNIA ALUSIVA 

AOS 210 ANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS 

   O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa) 
realizou, no dia 7 de março, cerimônia alusiva ao 210º aniversá-
rio do Corpo de Fuzileiros Navais. No evento, foram realizadas 
a leitura da Ordem do Dia do Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Alexandre José 
Barreto de Mattos, e a aposição das medalhas Mérito Anfíbio 
aos militares agraciados. 
   Na Ordem do Dia, o Almirante de Esquadra (FN) Alexandre 
destacou a atuação do Corpo de Fuzileiros Navais em questões 
importantes para a Marinha do Brasil e para o destino do país. 

“Sempre que chamados, confirmamos nosso caráter de pronti-
dão, o qual diz respeito não apenas à capacidade de atender em 
tempo hábil às solicitações, mas também à plena disposição que 
cada Fuzileiro Naval possui, de corpo e alma, para defender os 
interesses da Pátria”. 
   A cerimônia contou com a presença de representantes do 
Exército Brasileiro, da Força Aérea Brasileira, do Corpo de 
Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte, da Associação de 
Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio Grande do 
Norte e dos Fuzileiros Navais lotados nas Organizações Milita-
res sediadas em Natal. 

   A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco 
(EAMPE) recebeu, no dia 7 de março, a visita do Prefeito de 
Olinda, Lupércio Carlos do Nascimento. 
   Durante a visita, o Prefeito conheceu as principais instalações 
da EAMPE e as ações da Organização Militar no cumprimento 
de sua missão de formar Marinheiros para o Corpo de Praças da 
Armada. 
   O Comandante da EAMPE, Capitão de Fragata Omar Salles 
Almeida, apresentou a estrutura utilizada na formação dos A-

prendizes-Marinheiros e as atividades que envolvem a popula-
ção pernambucana, destacando o Programa Segundo Tempo - 
Força no Esporte. 
   Ao término da visita, o Prefeito enfatizou a importância da 
Escola na qualificação dos jovens para atuar mercado de traba-
lho, enfatizando a formação técnico-profissional e o alcance 
social proporcionados pela EAMPE. 

Militares agraciados com a medalha Mérito Anfíbio 

Comandante do GptFNNa presidiu cerimônia 

Prefeito de Olinda conheceu instalações da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco 

Prefeito de Olinda, assessores, Comandante da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco e Oficiais durante visita 
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COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL CELEBRA DIA INTERNACIONAL DA 

MULHER COM APRESENTAÇÃO CULTURAL E PALESTRA 

VOLUNTÁRIAS CISNE BRANCO - SUBSECCIONAL FORTALEZA 

COMEMORAM DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

   O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) celebrou o 
Dia Internacional da Mulher com uma programação com apre-
sentação cultural e palestra no dia 8 de março. O evento teve a 
participação de militares e servidoras civis que servem no 
Com3ºDN, além de idosas dos grupos "Vivência da Melhor 
Idade" e "Laços da Reserva". 
   Durante a cerimônia, o Comandante do 3º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire, destacou a 
valorização da mulher na sociedade e lembrou a história de 
Polocena Maria Dias, conhecida como Pulcena Dias, mãe do 
Imperial Marinheiro Marcílio Dias. Pulcena faleceu 20 dias an-
tes da Batalha Naval do Riachuelo, marco histórico que imorta-
lizou seu filho. 

   “Uma mulher negra, nascida livre em um mundo de escravi-
dão. Era lavadeira e seu filho tinha problemas de disciplina, mas 
ela insistiu e pediu que o levassem ao Rio de Janeiro para ser 
marinheiro. Foi injustamente acusada, presa e depois absolvida. 
Com uma vida muito sofrida, ela foi um exemplo, e morreu 20 
dias antes do seu filho ser morto em um ato heroico na Batalha 
Naval do Riachuelo. Formou o caráter daquele menino, confiou 
nele e ele deu um exemplo a todos nós Marinheiros. Por trás 
desse Marinheiro, desse herói, havia uma mãe heroína tam-
bém”. 

Após o discurso do Vice-Almirante Aguiar Freire, a Subte-
nente Célia Maria Lins de Melo, da Polícia Militar do Rio Gran-
de do Norte, realizou uma apresentação cultural com o monó-
logo "Maria de Deia": A história de Maria Bonita dentro do 
cangaço sob a perspectiva do amor. Na sequência, o evento foi 
encerrado com a palestra da fisioterapeuta Luana da Costa San-
tos. 

   As Voluntárias Cisne Branco - Subseccional Fortaleza come-
moraram o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março. O 
evento teve o apoio da Capitania dos Portos do Ceará e da Es-
cola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará. 
   Na abertura do evento, a nova Coordenadora da Subseccional 
Fortaleza, Simone Mello, agradeceu a presença das participantes 
e enalteceu o trabalho do voluntariado. Em seguida, o Capitão-

Tenente Aryson Antônio da Costa Paiva (CN) realizou uma 
bênção. 
   A comemoração também teve a participação do Master Coa-
ch Elienai Luz, que ministrou uma palestra motivacional com o 
tema “Onde você quer chegar”. Ao término do evento, houve 
um lanche de confraternização. 

Vice-Almirante Aguiar Freire durante discurso no Dia Internacional da 
Mulher 

Militares, servidoras civis e grupos de idosas  

Master Coach Elienai Luz durante palestra para a Família Naval 

Voluntárias Cisne Branco comemoram Dia Internacional da Mulher em 
Fortaleza 
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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ RECEBE ENCONTRO DE 

INTEGRANTES DA TURMA KILO / 1973 

CEIMNA REALIZA CERIMÔNIA ALUSIVA AO 248º ANIVERSÁRIO DO  

CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA 

   A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) 
recebeu, no dia 9 de março, um encontro dos integrantes da 
Turma Kilo/1973. O evento comemorou os 45 anos do ingres-
so da turma na Marinha do Brasil. 
   O evento teve início com o Cerimonial à Bandeira com a pre-
sença do Corpo de Alunos da Turma Kilo/2018, que prestigia-
ram os veteranos com um desfile. Na sequência, foi realizado o 
descerramento da placa alusiva aos 45 anos de juramento à ban-
deira. 

   A programação do evento prosseguiu com um culto ecumêni-
co e o reencontro de amigos e familiares, que relembraram mo-
mentos e histórias do tempo em que foram alunos na EAMCE. 
Ao término das atividades, aconteceu um churrasco de confra-
ternização na área de recreação e lazer da Escola. 
   A Turma Kilo/1973 tinha 400 Aprendizes-Marinheiros, dos 
quais 387 concluíram a formação como Marinheiro. Dos for-
mados, cinco militares se tornaram Oficiais. 

   O Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) 
realizou, no dia 9 de março, cerimônia alusiva ao 248º aniversá-
rio do Corpo de Intendentes da Marinha. 
   Na oportunidade, a servidora civil Francisca Portela Távora 
recebeu o diploma referente ao título de “Intendente Honorá-
rio”, concedido pelo Diretor de Abastecimento da Marinha, 
Vice-Almirante (IM) Sérgio Luiz de Andrade. O diploma é um 
reconhecimento aos serviços prestados pela servidora civil. 

   A cerimônia teve a participação de titulares e Oficiais Inten-
dentes da ativa a da reserva, lotados em Organizações Militares 
sediadas na área de jurisdição do 3º Distrito Naval. Além disso, 
o evento contou com a presença de Oficiais do Exército Brasi-
leiro, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros do Rio Grande do Norte. 

Tripulação durante cerimônia no Centro de Intendência da Marinha em 
Natal 

Discurso do mais antigo da Turma Kilo/1973, Capitão de Mar e Guerra 
Francisco José Souza Gouveia 

Capitão de Fragata (IM) Delmar entrega diploma do título “Intendente 
Honorário” 

Confraternização da Turma Kilo/1973 com amigos e familiares 
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COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL RECEBE COMITIVA DA EMBAIXADA DA 

VENEZUELA DURANTE PASSAGEM DE NAVIO-ESCOLA POR NATAL 

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE REALIZA 

ESTÁGIO BÁSICO DE ABORDAGEM 

   O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste 
(ComGptPatNavNE) realizou, de 12 a 16 de março, seu pri-
meiro Estágio Básico de Abordagem. O objetivo foi apresentar 
aspectos das fainas de abordagem de embarcações realizadas 
em atividades de Patrulha Naval. 

   As aulas contaram com a presença de 24 militares estagiários, 
oriundos das Organizações Militares subordinadas ao Comando 
do 3º Distrito Naval, além de integrantes da Polícia Militar e da 
Polícia Federal. 

O estágio incluiu conteúdo teórico, com abordagem de as-
pectos jurídicos e operacionais, além de aulas práticas realizadas 
no Rio Potengi. Com o estágio, o ComGptPatNavNE visa re-
forçar procedimentos e adestrar militares que compõem os 
Grupos de Visita e Inspeção dos meios subordinados. 

   O Comando do 3º Distrito Naval recebeu a visita de uma 
comitiva da Embaixada da República Bolivariana da Venezuela 
durante a passagem do Navio-Escola “Simón Bolívar” por Na-
tal. Os convidados foram recebidos pelo Comandante do 3º 
Distrito Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar 
Freire, no dia 12 de março. 
   A visita teve a participação do General de Divisão Jorge Javi-
er Parra Vega, Adido de Defesa junto à Embaixada da Venezu-
ela no Brasil; da Cônsul Geral Sônia Jacqueline Alvarado Ros-
sel; do General de Brigada Manuel Antonio Barroso Alberto, 
Adido Militar do Exército junto à Embaixada da Venezuela no 
Brasil; e do Comandante do Navio-Escola “Simón Bolívar”, 
Capitão de Navio Alfonso de Gregorio Meléndez. 

   No dia 13 de março, o Vice-Almirante Aguiar Freire visitou o 
“Simón Bolívar” antes do Navio suspender de Natal, onde esta-
va atracado desde o dia 10 de março. O Navio-Escola suspen-
deu com destino ao Rio de Janeiro para participar da etapa bra-
sileira da "Velas Latinoamérica 2018", que reuniu grandes velei-
ros de diferentes lugares do mundo. 
   O “Simón Bolívar” foi incorporado à Marinha da Venezuela 
em 1979, possuindo comprimento de 82,4 metros, calado de 
4,4 metros, mastros de 3 metros e capacidade de deslocamento 
de 1.260 toneladas. 

Vice-Almirante Aguiar Freire a bordo do Navio-Escola “Simón Bolívar” 

Navio-Escola “Simón Bolívar” em Natal 

Aula prática no Rio Potengi 

Participantes do Estágio Básico de Abordagem 
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CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA REALIZA CURSO ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE 

EMBARCAÇÕES NA CIDADE DE SOUSA-PB 

ALUNOS DO COLÉGIO MILITAR FORTALEZA VISITAM NAVIO-ESCOLA  

VELEIRO DA MARINHA MEXICANA 

   A Capitania dos Portos da Paraíba (CPPB) realizou, de 12 a 
16 de março, o Curso Especial para Tripulação de Embarca-
ções de Estado no Serviço Público (ETSP). O evento aconte-

ceu na cidade de Sousa, na Paraíba, com a participação de mili-
tares do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Militar da Para-
íba e da Guarda Civil Municipal. 
   O objetivo do curso é capacitar o aluno para tripular embar-
cações e conduzir pequenas embarcações, de até 6 metros de 
comprimento, pertencentes a órgãos públicos e empregadas na 
navegação interior. 
   Os conhecimentos transmitidos pelos instrutores da CPPB 
contribuíram para a disseminação da segurança do tráfego a-
quaviário, da prevenção da poluição hídrica e da salvaguarda da 
vida humana nas águas interiores do interior da Paraíba. 

   A Capitania dos Portos do Ceará promoveu a visita de 30 
alunos do Grêmio Naval do Colégio Militar de Fortaleza ao 
Navio-Escola Veleiro “Cuahtémoc”, da Marinha mexicana, no 
dia 13 de março. 

   Os alunos conheceram tanto o convés externo quanto os 
compartimentos internos do “Cuahtémoc”. O Navio-Escola 
Veleiro estava atracado no Porto de Fortaleza. 
   A visita teve como propósito apresentar aos alunos a rotina a 
bordo de um navio com tantas peculiaridades, permitindo o 
conhecimento sobre a atuação dos militares, bem como sobre a 
cultura mexicana. 

Alunos em instrução com bote 

Alunos do Grêmio Naval do Colégio Militar de Fortaleza no Navio 

Alunos em compartimento interno do Navio 

Entrega de certificado do Curso Especial para Tripulação de 
Embarcações de Estado no Serviço Público Militares da Capitania dos Portos da Paraíba com alunos 
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COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL RECEBE CAPELÃO NAVAL EVANGÉLICO 

E INCREMENTA SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA RELIGIOSA 

RUA SEDE DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL TEM PLACA  

DESCERRADA EM CERIMÔNIA 

   O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) e suas Organi-
zações Militares subordinadas incrementaram o serviço de as-
sistência religiosa com a chegada de um Capelão Naval evangé-
lico. 
   O Primeiro-Tenente José Roberto Gomes da Costa, Capelão 

Naval evangélico, passa a integrar a Capelania do 3º Distrito 
Naval com o Capitão-Tenente Dalvio José da Silva, Capelão 
Naval católico. 
   A Capelania do 3º Distrito Naval oferta celebrações regulares, 
aconselhamentos e palestras de cunho religioso e espiritual, 
visando a promoção da religiosidade e espiritualidade na área de 
jurisdição. 
   No Com3ºDN, a missa católica acontece às quintas-feiras, 
enquanto os cultos religiosos ocorrem às terças-feiras. 

   O Comando do 3º Distrito Naval realizou cerimônia de des-
cerramento da placa da Rua Coronel Flaminio, onde está locali-
zada sua sede. O evento aconteceu no dia 19 de março, data de 
nascimento do Coronel Flaminio Deodoro Nunes, que dá no-
me à rua. 
   A cerimônia teve a participação do Comandante do 3º Distri-
to Naval, Vice-Almirante Renato Rodrigues de Aguiar Freire; 
do Vice-Almirante Joése de Andrade Bandeira Leandro; do 
Capitão de Mar e Guerra (FN-Refº) Affonso Henriques Côrte 
Real Nunes, filho do Coronel Flaminio; e familiares do Coronel 
Flaminio. Contou ainda com a presença do Comandante do 17º 
Grupo de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro, Te-
nente-Coronel Igor Lessa Pasinato, e do Comodoro do Iate 
Clube de Natal, Kaleb Freire. Essas instituições também estão 
localizadas na Rua Coronel Flaminio. 

   Durante o evento, o Comandante do 3º Distrito Naval desta-
cou a importância da homenagem ao Coronel Flaminio e dis-
correu sobre a valorização dos antepassados. 
   Nascido em 1908 no Rio Grande do Sul, Flaminio Deodoro 
Nunes iniciou sua formação militar no Colégio Militar do Rio 
de Janeiro, tendo se formado Oficial do Exército Brasileiro na 
Escola Militar do Realengo. O Coronel Flaminio serviu em 
Natal durante a 2ª Guerra Mundial e posteriormente comandou 
o Grupo de Canhões Oitenta e Oito Autopropulsado, onde 
serviu até seu falecimento, no dia 24 de dezembro de 1953. 
Pelos relevantes serviços prestados, o Tenente-Coronel foi pro-
movido a General de Brigada Post Mortem. 

Primeiro-Tenente (CN) José Roberto Gomes da Costa durante celebra-
ção na Base Naval de Natal 

Capelania do 3º Distrito Naval realiza celebrações regularmente 

Descerramento da placa da Rua Coronel Flaminio 

Tenente-Coronel Pasinato; Capitão de Mar e Guerra 
(Refº-FN) Real Nunes, filho do Coronel Flaminio; 
Vice-Almirante Aguiar Freire; e Vice-Almirante Leandro 
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CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ REALIZA PROJETO  

“CAPITANIA ITINERANTE” NO MUNICÍPIO DE CASCAVEL-CE 

   Com o objetivo de levar os serviços prestados pela Capitania 
dos Portos do Ceará (CPCE) aos moradores de municípios 
distantes de Fortaleza, o projeto “Capitania Itinerante” realizou 
atendimento ao público no município de Cascavel, no Ceará, de 
19 a 21 de março. 
   Na oportunidade, foram realizados serviços como emissão de 
título de inscrição de embarcação e emissão de segunda via, 
transferência de propriedade, renovação da segunda via da Ca-
derneta de Inscrição e Registro e orientações diversas sobre 
embarcações e habilitações. 

   Com a visita ao município, o projeto “Capitania Itinerante” 
contribuiu para atenuar as dificuldades encontradas pelos pes-
cadores da região para acessar os serviços ofertados pela CPCE, 
garantindo uma maior segurança para a navegação e salvaguar-
da da vida humana no mar e águas interiores. 

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO REALIZA 

PALESTRA SOBRE PATRIMÔNIO HISTÓRICO SUBAQUÁTICO 

   A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco reali-
zou, no dia 20 de março, a 1ª Edição do Projeto “Navegando 
no Saber” em 2018. Com palestras e debates, o Projeto tem 
como propósito disseminar valores éticos e contribuir cultural-
mente para a formação dos alunos do Curso de Formação de 
Marinheiros. 

   Por ocasião do evento foi realizada uma palestra sobre Patri-
mônio Histórico Subaquático de Pernambuco, proferida pelo 
Capitão de Fragata (Refº) Carlos Rios, que é professor do De-
partamento de Arqueologia da Universidade Federal de Per-
nambuco. 
   Na palestra foram apresentados artefatos e utensílios de sécu-
los passados, bem como de naufrágios e de cidades que ficaram 
submersas. Além disso, o professor Carlos Rios abordou assun-
tos relacionados à história do Brasil, à marinharia, à oceanogra-
fia, à hidrografia e à legislação vigente nas Águas Jurisdicionais 
Brasileiras. 

Atendimento ao público em colônia de pescadores 

Militares da Capitania dos Portos do Ceará no projeto “Capitania Itine-
rante” 

Capitão de Fragata (Refº) Carlos Rios durante palestra sobre Patrimônio 
Histórico Subaquático 

Palestrante com Aprendizes-Marinheiros da Turma Kilo/2018 
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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO REALIZA 

1ª EDIÇÃO DO PROJETO “MAR DE CIDADANIA” EM 2018  

   A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco 
(EAMPE) realizou, no dia 21 de março, a 1ª Edição do Projeto 
“Mar de Cidadania” em 2018. Na ocasião, a Escola recebeu a 
visita do Colégio Universo do Saber. 
   O propósito do projeto é divulgar as atividades realizadas pela 
Marinha do Brasil e o conceito da “Amazônia Azul”, bem co-
mo realizar atividades cívicas e culturais com os alunos de insti-
tuições de ensino de Pernambuco mensalmente. 

   Durante a visita, os alunos acompanharam o Cerimonial à 
Bandeira, cantaram o Hino Nacional, assistiram à Parada Esco-
lar e visitaram as instalações da EAMPE, conhecendo recursos 
instrucionais como o Navio de Pedra “Fragata Pernambuco”, o 
Espaço de Memória da EAMPE, a Biblioteca “Professora Zil-
ma Figueiredo” e as salas de aula. 
   De acordo com a coordenadora do Colégio, Amália Silva, “a 
visita enriqueceu o cotidiano escolar dos discentes, acrescentan-
do um maior conhecimento acerca do papel da Marinha para a 
sociedade brasileira”. 

CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS REALIZA ENTREGA DE 

DOCUMENTOS DE EMBARCAÇÕES E COLETES SALVA-VIDAS 

   A Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) entregou Títulos 
de Inscrição de Embarcação (TIE) durante a ação “Capitania 
Itinerante” realizada na Colônia de Pescadores de São Pedro (Z
-06), no município de Marechal Deodoro-AL. O evento aconte-
ceu no dia 22 de março com a presença do Capitão dos Portos 
de Alagoas, Capitão de Fragata Mário Teixeira, e do Prefeito de 
Marechal Deodoro, Cláudio Roberto Ayres da Costa. 
   A ação integrou mais uma edição do projeto “Canoa Legal”, 
desenvolvido pela CPAL com o objetivo de propiciar aos pes-
cadores do Complexo Estuarino-Lagunar Mundaú-Manguaba a 
oportunidade de regularizar embarcações artesanais e de peque-
no porte utilizadas na pesca de subsistência. 

   Na oportunidade, as equipes da CPAL se deslocaram para as 
sedes das Colônias de Pescadores para realizar palestras sobre 
segurança da navegação, vistorias e atendimento ao público, 
com isenção de taxas de inscrição de embarcações. 
   Como incentivo aos pescadores no desenvolvimento de uma 
mentalidade de segurança da navegação, a Capitania dos Portos 
de Alagoas fez a doação de um colete salva-vidas para cada 
embarcação que recebeu o TIE. 
   Das 123 embarcações regularizadas nessa etapa do projeto, 80 
documentos de embarcações foram entregues aos proprietários, 
com a doação de 80 coletes salva-vidas. 

Alunos do Colégio Universo do Saber conhecendo a Fragata 
“Pernambuco” 

Proprietários de embarcações e militares durante entrega de documen-
tos e coletes 

Capitão dos Portos durante evento com pescadores 

Parada Escolar da Escola de Aprendizes-Marinheiros  
de Pernambuco foi acompanhada por visitantes 



GUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL REALIZA CERIMÔNIA DE 

JURAMENTO À BANDEIRA DE GUARDAS-MARINHA 

   O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal realizou ceri-
mônia de Juramento à Bandeira Nacional dos 44 Guardas-
Marinha Médicos da Turma I/2018, no dia 22 de março. A 
solenidade teve a participação dos titulares e representantes das 
Organizações Militares subordinadas ao Comando do 3º Distri-
to Naval sediadas em Natal e familiares dos Guardas-Marinha.  

   O Estágio de Adaptação e Serviço teve duração de 45 dias, 
período em que os alunos receberam aulas de Formação Militar
-Naval. O objetivo foi capacitar os convocados e voluntários 
para a prestação do serviço militar, sobretudo quanto às ativida-
des técnico-administrativas que desenvolverão. 
   Durante as atividades curriculares do curso foi realizada visita 
ao Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” e participação no E-
xercício COROEX, realizado na Estação Radiogoniométrica da 
Marinha em Natal.  

DIA MUNDIAL DA ÁGUA É COMEMORADO POR INTEGRANTES DO PROGRAMA 

SEGUNDO TEMPO - FORÇAS NO ESPORTE 

   A Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal celebrou 
o Dia Mundial da Água no dia 22 de março. Na oportunidade, 
as crianças e adolescentes Programa Segundo Tempo – Forças 
no Esporte assistiram a uma palestra ministrada pelo Terceiro-
Sargento (CN) Evandro Pereira de Araújo. 
   Na palestra foram abordados temas como a seca no Nordes-

te, o uso consciente e racional da água, a identificação de vaza-
mentos de água em tubulações domésticas e os processos de 
reutilização hídricos. O propósito da palestra foi alertar sobre a 
preservação de um recurso precioso como a água. 
Na ocasião também foi aberto espaço para discussão sobre as 
principais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypt, co-
mo dengue, zika e chikungunya. 
   O Dia Mundial da Água foi instituído pela Organização das 
Nações Unidas no dia 22 de março de 1992 com o objetivo de 
proporcionar um momento de reflexão, conscientização e ela-
boração de medidas para evitar o desperdício, a poluição e a 
escassez da água. 

Desfile dos Guardas-Marinha em continência à Bandeira Nacional 

Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, Capitão de 
Fragata Luiz Octávio de Carvalho Penna, preside cerimônia 

Terceiro-Sargento Evandro durante palestra para crianças e adolescentes 

Crianças e adolescentes comemoram o Dia Mundial da Água 
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