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ORQUESTRA “ONDAS MUSICAIS” ENCERRA COMEMORAÇÕES AO  

161º ANIVERSÁRIO DA CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA 

NAVIO-PATRULHA “MACAU” REALIZA COMISSÃO AO  

ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO 

    Com uma apresentação no dia 12 de julho, a Orquestra 
“Ondas Musicais”, formada por filhos de militares e servidores 
civis da Marinha do Brasil, encerrou as comemorações alusivas 
ao 161º Aniversário da Capitania dos Portos da Paraíba, no Au-
ditório do Hotel Sesc Cabo Branco, em João Pessoa, em evento 

que teve a participação de autoridades civis e militares, além da 
Família Naval. 
    O projeto de musicalização foi criado em 2015 pelas Volun-
tárias Cisne Branco – Seccional Natal. O concerto na Paraíba 
foi o primeiro realizado pela orquestra fora do Rio Grande do 
Norte. 

    De 24 de julho a 3 de agosto, o Navio-Patrulha “Macau” rea-
lizou a Comissão de Apoio à Estação Científica do Arquipélago 
de São Pedro e São Paulo (APOIEX ECASPSP-II), com a parti-
cipação de civis e militares. 
    No período, com o apoio da Base Naval de Natal e do Insti-
tuto Nacional de Meteorologia, foi realizada a instalação de uma 
estação automática para monitoramento e transmissão de dados 
meteorológicos, além de serviços de manutenção da estrutura da 
estação científica. 

O ASPSP é formado por um conjunto de ilhas rochosas locali-
zadas a cerca de 520 milhas náuticas do litoral do Rio Grande 
do Norte, distância equivalente a aproximadamente 970 quilô-
metros. 
    Desde 1998, quando foi implantada a estação científica, o 
arquipélago propicia ao país o acréscimo de 450 mil quilôme-
tros quadrados à sua Zona Econômica Exclusiva e a posse de 
uma região de elevado potencial para pesquisas científicas. 

Orquestra recebe placa de agradecimento da CPPB após apresentação 

Arquipélago se destaca pelo elevado potencial para pesquisas científicas 
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Orquestra “Ondas Musicais” durante apresentação 

Navio-Patrulha “Macau” durante comissão ao arquipélago 
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ESTAÇÃO RADIOGONIOMÉTRICA DA MARINHA EM NATAL  

INAUGURA NOVAS INSTALAÇÕES DO PROFESP 

   A Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal (ERMN) 
inaugurou, no dia 26 de julho, as novas instalações do Programa 
Segundo Tempo – Forças no Esporte (Profesp), que atende, no 
núcleo ERMN, 400 crianças e adolescentes oriundos dos muni-
cípios de Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Ama-
rante. 
    O antigo prédio utilizado pelo Profesp ganhou novas salas 
para serviços administrativos, informática, orientação psicosso-
cial, reforço escolar e palestras, além de um espaço para o Nú-
cleo Pedagógico para Atividades de Ensino e Aprendizagem. 

    O Profesp é promovido pelo Ministério da Defesa, com o 
apoio da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea 
Brasileira, com o objetivo de proporcionar o acesso ao esporte 
e o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL HOMENAGEIA  

MARINHEIROS MORTOS EM GUERRA COM CERIMÔNIA 

    O Comando do 3º Distrito Naval homenageou os marinhei-
ros mortos em guerra com uma cerimônia em Natal, no dia 25 
de julho. Na ocasião, foram realizados “Toque de Silêncio”, 
salvas de fuzil e também foi lançada uma coroa de flores no Rio 
Potengi para celebrar a memória daqueles que perderam suas 
vidas a bordo dos navios da Marinha do Brasil (MB) e da Mari-
nha Mercante, nos conflitos armados em que o país envolveu-se 
na história. 

    Com a presença 
de ex-combatentes, 
autoridades civis e 
militares, além de 
estudantes da Esco-
la Municipal Adele 
de Oliveira, do mu-
nicípio de Ceará-
Mirim, a cerimônia 
foi presidida pelo 
Comandante do 3º 
Distrito Naval, Vice
-Almirante Joése de Andrade Bandeira Leandro. 
    Como ex-combatente da 2ª Guerra Mundial, o Segundo-
Sargento Florêncio Câmara, de 99 anos, se emocionou ao lem-
brar dos companheiros que perdeu e das cenas tristes que teste-
munhou. Para ele, não é só necessário, como importante reme-
morar aqueles que deram suas vidas pelo Brasil. 
    Além da Corveta “Camaquã”, em 21 de julho, outros dois 
navios de guerra brasileiros naufragaram durante a 2ª Guerra 
Mundial: o Navio Auxiliar “Vital de Oliveira”, em 19 de julho 
de 1944, e o Cruzador “Bahia”, em 4 de julho de 1945. No con-
flito, faleceram nas águas do atlântico 1.456 brasileiros, sendo 
486 militares da MB e 967 em navios mercantes. 
  

Coroa de flores foi lançada no Rio Potengi 

Professores e alunos do Profesp na inauguração 

Ex-combatentes durante cerimônia no Coman-
do do 3º Distrito Naval 

Inauguração de novas instalações do Profesp na ERMN 



    O Centro de Intendência da Marinha em Natal (CeIMNa) 
realizou apoio logístico ao Navio-Escola Brasil, que esteve atra-
cado na capital potiguar, de 27 a 31 de julho, por ocasião da 32ª 
Viagem de Instrução de Guardas-Marinha (VIGM). 
Na oportunidade, o CeIMNa atuou no fornecimento de óleo 
lubrificante, óleo diesel marítimo, gêneros alimentícios e materi-
al comum. 
    Em sua 32ª VIGM, o Navio-Escola desatracou da Base Na-
val do Rio de Janeiro no dia 22 de julho e tem previsão de en-
cerrar a Viagem em dezembro. 

    Além de Natal, o NE “Brasil” passará pelos portos de Belém 
e Fortaleza, Las Palmas e Valência (Espanha), Toulon e Rouen 
(França), Pireu (Grécia), Gênova (Itália), Lisboa (Portugal), 
Londres (Inglaterra), Hamburgo (Alemanha), Baltimore e Mia-
mi (Estados Unidos) e Cartagena (Colômbia). 
 

AGÊNCIA FLUVIAL DE PENEDO REALIZA CERIMÔNIAL A BANDEIRA LOCAL  

COM ALUNOS DE ESCOLA MUNICIPAL 

Com o objetivo de divulgar as atividades da Marinha do Brasil 
(MB) e estreitar os laços com a sociedade, a Agência Fluvial de 
Penedo realizou, no dia 27 de julho, um Cerimonial à Bandeira 
narrado, com a participação de alunos da Escola Municipal 
Irmã Jolenta.  

    Na oportunidade, os alunos também receberam orientações 
sobre o uso de coletes salva-vidas e tiveram a oportunidade de 
assistir a vídeos institucionais sobre as formas de ingresso na 
carreira naval. 
    A ação acontece no âmbito do projeto Pátria Amada Brasil, 
do Comando de Operações Navais, que tem o objetivo de in-
centivar o espírito cívico e a valorização dos símbolos nacionais, 
nos alunos dos ensinos fundamental e médio, com a realização 
de visitas às Organizações Militares. 

 Cerimonial à Bandeira com participação de alunos 

CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM NATAL  

REALIZA APOIO LOGÍSTICO AO NAVIO-ESCOLA “BRASIL” 

Alunos recebem orientação sobre uso do colete salva-vidas 

NE “Brasil” atracado no Porto de Natal 
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Militares do CeIMNa em apoio logístico ao NE “Brasil” 
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CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ APOIA A  

17º EDIÇÃO DO CIRCUITO CEARENSE DE JANGADAS  

    A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) apoiou, no dia 28 
de julho, o 17º Circuito Cearense de Jangadas, em Fortaleza, 
com a participação de 47 embarcações e 166 participantes. 
A jangada "Gabi" foi a vencedora, seguida pela "Flor do Cari-
be" e "Isadora", que conquistaram o segundo e o terceiro lugar 
na competição, respectivamente. 
    Além da atuação no dia do evento, a CPCE realizou reuniões 

e palestras com organizadores e participantes, de maneira a 
garantir a salvaguarda da vida humana no mar, a segurança da 
navegação e a prevenção da poluição hídrica. 

NAVIO-ESCOLA “BRASIL” RECEBE MAIS DE  

QUATRO MIL PESSOAS DURANTE VISITAÇÃO PÚBLICA EM NATAL 

    O Navio-Escola (NE) “Brasil” recebeu mais de quatro mil 
pessoas, nos dias 28 e 29 de julho, durante visitação pública no 
Terminal Marítimo de Passageiros de Natal. No período, tam-
bém estiveram a bordo do NE “Brasil” membros da Sociedade 
dos Amigos da Marinha de Natal; Voluntárias Cisne Branco – 

Seccional Natal; crianças e adolescentes do Programa Segundo 
Tempo – Forças no Esporte; e Família Naval. 
    Em sua 32ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha 
(VIGM), o Navio-Escola desatracou da Base Naval do Rio de 
Janeiro no dia 22 de julho e tem previsão de encerrar a VIGM 
em dezembro. 
    Dos 208 Guardas-Marinhas integrantes da Turma “Almirante 
Gastão Motta”, 12 são militares do sexo feminino – todas do 
Corpo de Intendentes da Marinha e primeiras mulheres a con-
cluir o ciclo escolar. 
     A VIGM tem os propósitos de complementar os conheci-
mentos adquiridos pelos futuros oficiais da Marinha; aprimorar 
a formação cultural dos militares; e representar o País nos diver-
sos portos a serem visitados, promovendo o estreitamento dos 
laços com as nações amigas. 
     Durante o período de embarque, são ministradas aulas práti-
cas de navegação, meteorologia, marinharia, operações navais, 
controle de avarias e administração naval, bem como é conduzi-
da a fase de adaptação à vida de bordo. 
    Além de Natal, o NE “Brasil” passará pelos portos de Belém 
e Fortaleza, Las Palmas e Valência (Espanha), Toulon e Rouen 
(França), Pireu (Grécia), Gênova (Itália), Lisboa (Portugal), 
Londres (Inglaterra), Hamburgo (Alemanha), Baltimore e Mia-
mi (Estados Unidos) e Cartagena (Colômbia). 

NE “Brasil” recebeu mais de quatro mil pessoas em Natal 

Participantes homenagearam Marinha do Brasil no evento 
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Circuito aconteceu na Enseada do Mucuripe 
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BASE NAVAL DE NATAL REALIZA CERIMONIAL A BANDEIRA NARRADO  

COM PARTICIPAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 

AGÊNCIA DA CAPITÂNIA DOS PORTOS EM CAMOCIM  

MINISTRA PALESTRAS SOBRE A OPERAÇÃO CISNE BRANCO EM ESCOLAS 

    A Base Naval de Natal (BNN) realizou, no dia 2 de agosto, 
um Cerimonial à Bandeira narrado, com a participação de alu-
nos da Escola Municipal Professora Adele de Oliveira, do mu-
nicípio de Ceará-Mirim, localizado na região metropolitana de 
Natal. 

    Na oportunidade, os estudantes também acompanharam um 
desfile da tripulação da BNN, além de conhecerem as instala-
ções da Organização Militar (OM) e do Navio-Patrulha Oceâni-
co “Araguari”. 
    A ação acontece no âmbito do projeto “Pátria Amada Bra-
sil”, do Comando de Operações Navais, que tem o objetivo de 
incentivar o espírito cívico e a valorização dos símbolos nacio-
nais, nos alunos dos ensinos fundamental e médio, com a reali-
zação de visitas às Organizações Militares. 

    A Marinha do Brasil e a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) realizaram, no dia 10 de agosto, cerimônia 
alusiva aos 20 anos da implantação da Estação Científica do 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ECASPSP), com a par-
ticipação da Reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz, do 
Comandante do 3º Distrito Naval, do Secretário da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar, Contra-Almirante 
Sergio Gago Guida, além de doutores, mestres, professores e 
pesquisadores da UFRN e da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 
    Durante a cerimônia, foram realizados o lançamento dos 
livros Arquipélago de São Pedro e São Paulo: 20 anos de pes-

quisa e Saint Peter and Saint Paul Archipelago: Brazil in the mid 
Atlantic; a obliteração de selo comemorativo da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos; e uma exposição do fotógrafo 
potiguar Canindé Soares sobre o ASPSP. 
    Desde que foi implantada, em 1998, a Estação Científica 
propicia ao país o acréscimo de 450 mil quilômetros quadrados 
à sua Zona Econômica Exclusiva e a posse de uma região de 
elevado potencial para pesquisas científicas. O ASPSP é forma-
do por um conjunto de ilhas localizadas a 520 milhas náuticas - 
aproximadamente 970 quilômetros - do litoral do Rio Grande 
do Norte. 
 

Alunos em visita às instalações da BNN 
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Alunos assistem ao Cerimonial à Bandeira na Base Naval de Natal 

Professores e pesquisadores lotaram Auditório da Reitoria da UFRN Palestra na Escola Coronel Libório, em Camocim-CE 



    A Marinha do Brasil e a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN) realizaram, no dia 10 de agosto, cerimônia 
alusiva aos 20 anos da implantação da Estação Científica do 
Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ECASPSP), com a par-
ticipação da Reitora da UFRN, Ângela Maria Paiva Cruz, do 
Comandante do 3º Distrito Naval, do Secretário da Comissão 
Interministerial para os Recursos do Mar, Contra-Almirante 
Sergio Gago Guida, além de doutores, mestres, professores e 
pesquisadores da UFRN e da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 
    Durante a cerimônia, foram realizados o lançamento dos 
livros Arquipélago de São Pedro e São Paulo: 20 anos de pes-

quisa e Saint Peter and Saint Paul Archipelago: Brazil in the mid 
Atlantic; a obliteração de selo comemorativo da Empresa Brasi-
leira de Correios e Telégrafos; e uma exposição do fotógrafo 
potiguar Canindé Soares sobre o ASPSP. 
    Desde que foi implantada, em 1998, a Estação Científica 
propicia ao país o acréscimo de 450 mil quilômetros quadrados 
à sua Zona Econômica Exclusiva e a posse de uma região de 
elevado potencial para pesquisas científicas. O ASPSP é forma-
do por um conjunto de ilhas localizadas a 520 milhas náuticas - 
aproximadamente 970 quilômetros - do litoral do Rio Grande 
do Norte. 

MARINHA DO BRASIL E UFRN REALIZAM CERIMÔNIA ALUSIVA  

AOS 20 ANOS DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO 

CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS  

PARTICIPA DE EXPOSIÇÃO SOBRE O MAR EM MACEIÓ 

    De 10 a 26 de agosto, a Capitania dos Portos de Alagoas 
(CPAL) participou da exposição “Mar, mistérios e aventuras”, 
realizada no Shopping Pátio Maceió, com a proposta de trans-
mitir conhecimentos por meio de espaços interativos. 
    Durante o período, a CPAL realizou exposição de material e 
equipamentos utilizados nas Inspeções Navais; oficinas de nós 

náuticos; reprodução de vídeos institucionais; e divulgação da 
história e atribuições da Organização Militar, bem como das 
formas de ingresso na Marinha do Brasil. 
    Na oportunidade, a Capitania também trouxe informações 
aos condutores e proprietários de embarcações sobre a necessi-
dade e a importância de manter a bordo o adequado material de 
salvatagem e a documentação regular. 

Professores e pesquisadores lotaram Auditório da Reitoria da UFRN 
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Professor da UFRPE, Fábio Hazin, fala sobre a ECASPSP 

Crianças em visita à exposição da Capitania dos Portos de Alagoas 

Militares atendem público durante exposição 
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ORQUESTRA “ONDAS MUSICAIS” REALIZA  

APRESENTAÇÃO NO AUDITÒRIO DO IFRN 

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL PARTICIPA DE  

II ENCONTRO COM OS AMIGOS ESPECIAIS DA ALA 10 

    A Orquestra “Ondas Musicais” realizou, no dia 10 de agosto, 
uma apresentação no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), com o objetivo de 
arrecadar recursos para os projetos das Voluntárias Cisne Bran-
co (VCB) – Seccional Natal. 

    Com um repertório de músicas nacionais e internacionais, as 
crianças e adolescentes do projeto emocionaram o público, que 
lotou o auditório do IFRN. 
    A “Ondas Musicais” foi lançada pelas VCB – Seccional Na-
tal, em 2015, com o objetivo de proporcionar formação musical 
para filhos de militares e de servidores civis da Marinha do Bra-
sil. 

    O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) participou, no 
dia 11 de agosto, do II Encontro com os Amigos Especiais, 
coordenado pela Força Aérea Brasileira como parte da progra-

mação do aniversário de 2 anos da ativação da Ala 10, contando 
com a participação das Forças Armadas e outras instituições. 
    Na ocasião, as Organizações Militares do Com3ºDN realiza-
ram exposições de material e equipamentos; promoveram ofici-
nas de nós náuticos; e exibiram vídeos institucionais sobre as 
atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil. 

A Orquestra é composta por filhos de militares e servidores civis da MB 
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Auditório do IFRN lotado no concerto da Orquestra “Ondas Musicais” 

Exposição da Marinha do Brasil recebe público na Ala 10 

Militares realizaram oficinas de nós náuticos com os visitantes 



AGÊNCIA DA CAPITÂNIA DOS PORTOS EM ARACATI REALIZA 

CERIMONIAL À BANDEIRA NARRADO EM BEBERIBE-CE 

AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM AREIA BRANCA APOIA PROCISSÃO 

MARÍTIMA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 

    A Agência da Capitania dos Portos em Aracati (AgAracati) 
realizou, no dia 15 de agosto, cerimonial à Bandeira narrado, 
com a participação de estudantes da Escola de Ensino Funda-
mental Bom Jesus dos Navegantes, do município de Beberibe-
CE, além de alunos do curso de Pescador Profissional realizado 

na cidade. 
    Após o cerimonial, a equipe de Inspeção Naval ministrou 
palestras sobre segurança da navegação, formas de ingresso na 
Marinha, gestão ambiental e combate ao mosquito Aedes a-
egypti. 

    A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN) e a 
Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca (AgABranca) 
apoiaram, nos dias 15 e 19 de agosto, procissões marítimas de 
Nossa Senhora dos Navegantes nos municípios de Areia Branca 
e Galinhos, no Litoral Norte do estado. 
    No o evento náutico de 15 de agosto, em Areia Branca, a 
Agência orientou os embarques e acompanhou o trajeto das 20 
embarcações participantes, além de disponibilizar 120 coletes 

salva-vidas, visando garantir a salvaguarda da vida humana no 
mar, a segurança do tráfego aquaviário e a prevenção da polui-
ção hídrica. 
    Enquanto isso, em Galinhos, no 19 de agosto, a CPRN ori-
entou os participantes sobre o cumprimento das normas da 
Autoridade Marítima, bem como verificou as condições das 
embarcações, a documentação e o material de salvatagem das 
mesmas. 
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Cerimonial à Bandeira narrado com estudantes de Beberibe-CE Militares ministraram palestras para estudantes em escola 

CPRN em atuação na procissão marítima de Galinhos-RN Lancha da AgABranca acompanha procissão marítima 
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MARINHA DO BRASIL ORGANIZA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL  

PARA ALUNOS DE ESCOLA DE QUITERIANOPÓLIS-CE 

    De 17 a 20 de agosto, os alunos da Escola de Ensino Infan-

til e Fundamental Anízio Frota, localizada na zona rural do 

município de Quiterianópolis-CE, participaram de uma pro-

gramação especial, coordenada pela Capitania dos Portos do 

Ceará (CPCE) e Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará 

(EAMCE). 

    No período, os estudantes conheceram a CPCE e a EAM-

CE; visitaram o Navio-Patrulha Oceânico “Apa”; realizaram 

passeios turísticos pela capital cearense; e em um momento 

emocionante, tiveram a oportunidade de conhecer o mar, 

realidade distante de Quiterianópolis, que fica a 400 quilôme-

tros do litoral. 

    A visita dos alunos aconteceu após uma homenagem reali-

zada pelos estudantes à Marinha do Brasil, em junho do ano 

passado, por ocasião das comemorações alusivas aos 153 

anos da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Mari-

nha. 

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ REALIZA CERIMÔNIA DE 

DECLARAÇÃO A GRUMETE DE 304 ALUNOS 

    A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) 
realizou, no dia 17 de agosto, a Cerimônia de Declaração a Gru-
mete dos 304 alunos da Turma Kilo/2018, do Curso de Forma-
ção para Marinheiros, com a participação da tripulação da E-
AMCE e de familiares dos formandos. 

    Na ocasião, foi realizada a entrega de insígnias aos Grumetes 
graduados nas categorias de 3º Sargento-Aluno, 2º Sargento-
Aluno, 1º Sargento-Aluno e Suboficial-Aluno, seleção realizada 
com critérios que consideram as maiores notas adquiridas nas 
avaliações e na conduta do militar. 
    A cerimônia foi encerrada com um desfile da Tripulação e do 
Corpo de Alunos da Escola. 
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Comandante do NPaOc “Apa” apresenta equipamentos aos alunos 

Alunos assistem a palestra na CPCE 

Cerimônia foi encerrada com desfile da tripulação e do Corpo 

Grumetes agraciados se apresentam para receber insígnias 



NÁVIO PATRULHA “GRAÚNA” REALIZA A OPERAÇÃO PATNAV XIV  

EM CONJUNTO COM A POLÍCIA FEDERAL 

    No período de 17 a 28 de agosto, o Navio-Patrulha 
"Graúna" (P-42), meio subordinado ao Comando do Grupa-
mento de Patrulha Naval do Nordeste, realizou a Operação 
PATNAV XIV, em conjunto com a Polícia Federal. A missão 
teve como propósito contribuir para a implementação e fiscali-
zação do cumprimento de leis e regulamentos nas áreas aborda-
das, respeitando os tratados, convenções e atos internacionais 

ratificados pelo 
Brasil. 
    Durante o perí-
odo, foram efetua-
das diversas abor-
dagens a embarca-
ções, quando veri-
ficou-se possíveis 
irregularidades à 
Lei de Segurança 
do Tráfego Aqua-
viário, bem como a 
inspeção de mate-
rial necessário à 
salvaguarda da vida 
humana no mar.  
    Ainda, foram 
realizados adestra-
mentos com o 
Grupo de Visita e Inspeção e Guarnição de Presa envolvendo a 
tripulação. 
    A PATNAV XIV abrangeu parcela significativa da área sob 
jurisdição do 3º Distrito Naval: litoral dos estados do Rio 
Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, além do Arquipélago 
de Fernando de Noronha. 

CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA PROPORCIONA SERVIÇOS, PALESTRAS E 

AÇÕES CÍVICAS NO MUNICÍPIO DE COREMAS-PB 

    De 20 a 23 de agosto, a Capitania dos Portos da Paraíba 
(CPPB) levou o projeto “Capitania Itinerante” ao município de 
Coremas-PB, cidade a x quilômetros de João Pessoa, com um 
conjunto de ações direcionadas para pescadores e alunos da rede 
pública de ensino. 
    No período, a CPPB realizou Inspeção Naval; trabalhou na 
regularização e renovação da documentação de embarcações e 
aquaviários; e fez um levantamento sobre a demanda local para 
receber cursos do Ensino Profissional Marítimo. 
    Os militares da Capitania também visitaram as escolas estadu-
ais Carlos Luiz de Araújo e Advogado Nobel Vita, onde minis-
traram palestras para cerca de 600 estudantes sobre o concurso 

de redação “Operação Cisne Branco” e as formas de ingresso 
na Marinha do Brasil, além de realizarem o projeto “Pátria A-
mada Brasil”, que busca incentivar a valorização dos símbolos 
nacionais. 
    Na Escola Estadual Carlos Luiz de Araújo, os estudantes 
ainda foram atendidos em uma Ação Civico-Social, que incluiu 
uma palestra sobre higiene bucal com aplicação de flúor e dis-
tribuição de kits. 
    Ao término do evento, a diretora da instituição, Ana Íris, 
registrou seu agradecimento aos militares. “Sentimo-nos honra-
dos com a presença dos senhores que, nessa semana, contribuí-
ram para despertar em nossas crianças a esperança de fazer 
parte da Marinha do Brasil”. 
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NPa Graúna em Fernando de Noronha Exercícios a bordo do Navio 

Cerimonial à Bandeira na Escola Estadual Carlos Luiz de Araújo Alunos da Escola Estadual Advogado Nobel assistem palestras 



A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) apoiou, no dia 
22 de agosto, a Regata dos Povos do Mar, que integrou a pro-
gramação do VIII Encontro dos Povos do Mar, organizado 
pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) com o objetivo de dar 
visibilidade e valorizar as comunidades litorâneas do estado. 

Na ocasião, a CPCE inspecionou as 20 jangadas partici-
pantes; orientou seus tripulantes quanto ao cumprimento das 
Normas da Autoridade Marítima; e acompanhou o percurso, de 
maneira a garantir a segurança da regata, iniciada na Enseada do 

Mucuripe e encerrada na Vila do Mar, em Fortaleza. 
No Encontro dos Povos do Mar, as populações litorâneas ma-
peadas e visitadas pelo Sesc têm a oportunidade de realizar in-
tercâmbios e trocar experiências em benefício da manutenção 
de suas tradições e identidades. 

CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ APOIA  

REGATA DURANTE VIII ENCONTRO DOS POVOS DO MAR 

CAPITANIA DOS PORTOS DO RIO GRANDE DO NORTE REALIZA 

PROJETO “PÁTRIA AMADA BRASIL” EM ESCOLA DE NATAL-RN 

    A Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte realizou, no 
dia 13 de setembro, atividades do projeto “Pátria Amada Brasil”, 
quando recebeu  65 alunos e professores da Escola Municipal 
Antônio Campos, localizada em Mãe Luiza, Natal/RN.  
    O projeto tem como objetivo incentivar o espírito cívico e a 
valorização dos símbolos nacionais em estudantes dos ensinos 
fundamental e médio, com a realização de visitas às Organiza-
ções Militares. 

    Na ocasião, os jovens participaram de diversas atividades e 
puderam conhecer mais sobre a Marinha do Brasil, sua missão e 
as tradições navais; assistiram a vídeos institucionais; acompa-
nharam o Cerimonial à Bandeira e cantaram o Hino Nacional. 
    Por fim, percorreram as instalações e tiveram contato com as 
embarcações usadas nas inspeções navais, o que os permitiu 
conhecer com mais profundidade as atividades desenvolvidas 
pela CPRN. 

Militares da Capitania dos Portos do Ceará apoiando a regata SESC 
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Regata foi iniciada na Enseada do Mucuripe 

Alunos e professores da Escola Municipal Antônio Campos 
Alunos visitam as instalações da CPRN 



    A Capitania dos Portos de Pernambuco realizou, nos dias 25 
e 26 de agosto, a Operação “Rosca Fina”, que fiscalizou o trafe-
go aquaviário nas praias de Tamandaré e Carneiros, no litoral 
Sul pernambucano. 
    Na ocasião, foram realizadas 42 abordagens a embarcações de 
esporte, recreio e turismo, com a verificação e orientação quanto 
à documentação e itens de segurança exigidos pela Autoridade 
Marítima. Ao todo, 11 irregularidades foram encontradas, em 

ocorrências que envolveram principalmente a falta de habilita-
ção. 
    A operação teve como objetivo a garantia da salvaguarda da 
vida humana no mar, da segurança do tráfego aquaviário e da 
prevenção da poluição hídrica em Tamandaré e Carneiros. 
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO REALIZA  

OPERAÇÃO “ROSCA FINA” NO LITORAL SUL  

HOSPITAL NAVAL DE RECIFE REALIZA  

ATENDIMENTOS ESPECIAIS NO DIA DA SAÚDE 

    O Hospital Naval de Recife (HNRe) promoveu, no dia 29 de 
agosto, o Dia da Saúde, uma manhã dedicada à prevenção de 
patologias e em prol da qualidade de vida, com atendimento à 
Família Naval de Pernambuco. 
    O hospital reuniu seus profissionais de diversas especialidades 
para a realização de atendimentos dentro dos programas de Hi-
pertensão e Diabetes, Atenção Farmacêutica, Saúde Bucal, Imu-
nização, Saúde do Idoso e Reabilitação. 
    Na oportunidade, o público pode fazer aferições de pressão 
arterial e glicemia; receber instruções sobre saúde bucal; apren-
der técnicas de alongamento; e conhecer o Projeto “Saúde ao 
seu Alcance”. 

    O evento também contou com a presença de profissionais da 
Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, que orientaram 
sobre as doenças sexualmente transmissíveis e aplicaram testes 
para HIV, Sífilis e Hepatite. 
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Equipes de inspeção abordaram 42 embarcações de esporte e recreio 

Militares inspecionam embarcações no litoral Sul de Pernambuco 

Militares do Hospital Naval de Recife no Dia da Saúde 

Pacientes aguardam para aferir pressão arterial 



GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL REALIZA CERIMÔNIA DE 

JURAMENTO À BANDEIRA NACIONAL DE GUARDAS-MARINHA (RM2) 

SALVAMAR-NE PRESTA APOIO A VELEIRO  

QUE ESTAVA COM AVARIAS EM ALTO-MAR 

    O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa) 
realizou, no dia 30 de agosto, a cerimônia de Juramento à Ban-
deira Nacional e encerramento do Estágio de Serviço Técnico e 
Estágio de Adaptação e Serviço para o Serviço Militar Voluntá-
rio - Turma II/2018, presidida pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, e contou com a presença dos titulares das Organizações 
Militares sediadas em Natal e familiares dos formandos. 

    Durante os quase 3 meses, os 44 Guardas-Marinha realiza-
ram atividades de Instrução Militar-Naval e do Estágio de Qua-
lificação de Prática Militar-Naval, capacitando-os para o exercí-
cio de funções técnico-administrativas correlatas às profissões 
de nível superior para os quais foram selecionados. 
    As atividades do curso incluíram visitas às OM sediadas em 
Natal, embarque no Navio-Patrulha "Macau" e participação em 
exercício do GptFNNa, realizado na Estação Radiogoniométri-
ca da Marinha em Natal. 

    Entre os dias 31 de agosto e 11 de setembro, o Salvamar-
Nordeste (NE), sediado no Comando do 3º Distrito Naval, em 

Natal, prestou apoio ao Veleiro “Taru Andé”, com três tripu-
lantes brasileiros a bordo. A embarcação apresentou problemas 
nos cabos de aço que prendem o mastro e a vela e o motor 
fundiu a cerca de 1500 km do Arquipélago de Fernando de 
Noronha, no trajeto Cabo Verde – Brasil. O Salvamar-NE a-
companhou os tripulantes, diariamente, por meio de contato 
rádio, até o dia 6 de setembro, quando chegaram ao Arquipéla-
go de Fernando de Noronha. 
    No dia 9 de setembro, o veleiro partiu rumo a Recife, mas as 
condições do vento eram mais favoráveis para a atracação em 
Natal, o que ocorreu em 11 de setembro, com o apoio do Iate 
Clube de Natal e da Capitania dos Portos do Rio Grande do 
Norte. 
    Segundo o proprietário do veleiro, Moacir Marte, “saber que 
o Salvamar estava nos monitorando para qualquer resgate que a 
gente pudesse precisar nos deu calma suficiente para que a gen-
te pensasse e fizesse alguns reparos de emergência e fosse aos 
poucos retomando as condições de navegabilidade no mar.” 
    Os familiares, em terra, acompanharam as dificuldades dos 
tripulantes no mar, como relatou o biólogo Francisco Azevedo: 
“é um serviço importantíssimo que é exemplarmente executado 
pela Marinha. O apoio do Salvamar foi fundamental para dar 
segurança e acalmar a tripulação do Taru Andé (e para a família 
dos tripulantes, claro). Fatores estes que permitiram a tripulação 
improvisar soluções e completar a travessia com sucesso. O 
Salvamar é um orgulho para o país”. 
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Desfile em continência à Bandeira Nacional no GptFNNa 

Cerimônia de Juramento à Bandeira Nacional de Oficiais (RM2) 

Os três velejadores comemoram chegada em Natal 



        Foi realizada, no dia 31 de agosto, no Comando do 3º Dis-
trito Naval (Com3ºDN), a cerimônia de posse da nova Diretoria 
da Sociedade Amigos da Marinha de Natal (Soamar-Natal) para 
o biênio 2018-2020, com a participação de personalidades civis e 
titulares das Organizações Militares sediadas na capital do Rio 
Grande do Norte. 
    Durante a solenidade, o livro de posse foi assinado pelo Co-
mandante do 3º Distrito Naval, pelo Diretor da Soamar-Natal, 
Sr. Paulo César Dantas Fernandes, e pelo Presidente do Conse-

lho Deliberativo, o Procurador de Justiça Sr. Humberto Pires 
da Cunha. 
    Em suas palavras, o Sr. Paulo César Dantas Fernandes enal-
teceu a forte relação entre a Soamar-Natal e as OM do 
Com3ºDN sediadas na capital potiguar, e manifestou a disposi-
ção dos soamarinos em contribuir com a Marinha do Brasil. 
    “Agora, mais do que nunca, avançaremos na disseminação da 
consciência e da mentalidade marítima, em um trabalho dinâmi-
co, voluntário, solidário e prazeroso”, finalizou o Sr. Paulo Cé-
sar Dantas Fernandes. 

    Com um destacamento de militares e uma representação de 
integrantes do Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte 
(Profesp), a Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal 
(ERMN) participou, no dia 2 de setembro, do Desfile Cívico 
realizado no município de Macaíba, na Grande Natal, em come-

moração à Semana da Pátria. 
    O destacamento da Marinha foi composto por 31 militares 
da ERMN, enquanto a representação do Profesp teve a partici-
pação de 80 crianças e adolescentes. 
    O desfile arrancou aplausos do público presente e emocio-
nou os familiares dos integrantes do Profesp, que tiveram a 
oportunidade de assistir ao evento, como Rosilene Tragino do 
Nascimento, de 32 anos, mãe de Jonas Gabriel Nascimento de 
Araújo, de 11 anos. 
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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DE NATAL REALIZA  

CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA PARA BIÊNIO 2018-2020 

MILITARES DA ESTAÇÃO RADIOGONOMÉTRICA DA MARINHA E  

ALUNOS DO PROFESP  PARTICIPAM DE DESFILE CÍVICO EM MACAÍBA-RN 
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Soamarinos reunidos com Comandante do 3º Distrito Naval  Presidente da Soamar-Natal discursa no auditório do Com3ºDN 

Desfile das crianças e adolescentes do Profesp 

Desfile de Militares da ERMN 



COMANDO DO GRUPAMENTO  DA PATRULHA NAVAL DO  

NORDESTE REALIZA PARADA NAVAL NO LITORAL NATALENSE 

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO RECEBE 

 ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO ALDO PINHO ALVES 

    Quatro meios subordinados ao Comando do Grupamento 
de Patrulha Naval do Nordeste realizaram, no dia 4 de setem-
bro, uma Parada Naval no litoral de Natal, em evento que inte-
gra a programação da Semana da Pátria. 
    A Parada Naval foi realizada da Praia do Meio até Ponta 
Negra, possibilitando que a população pudesse acompanhar as 
manobras táticas realizadas pelos Navios-Patrulha "Macau" (P-

75), "Grajaú" (P-40), "Guaíba" (P-41) e "Graúna" (P-42). 
    Após a Parada Naval, os navios seguiram em direção às cida-
des de Fortaleza-CE (P-75), Maceió-AL (P-40) e Cabedelo-PB
(P-41), onde foram abertos à visitação pública durante as come-
morações do 7 de setembro. 

    A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco 
(EAMPE) recebeu, em 13 de setembro, a visita de alunos e 
professores da Escola Municipal Brigadeiro Aldo Pinho Alves, 
de Engenho Maranguape, Paulista/PE.  
    A visita faz parte do projeto “Pátria Amada Brasil”, do Co-
mando de Operações Navais, e tem o objetivo de incentivar o 
espírito cívico e a valorização dos símbolos nacionais nos alu-
nos dos ensinos Fundamental e Médio.  
    No período em que estiveram a bordo da EAMPE, os alu-
nos e professores percorreram as instalações da Escola, em 
especial os principais recursos instrucionais, como o Navio de 
Pedra “Fragata Pernambuco”, o Espaço de Memória, a Biblio-
teca “Professora Zilma Figueiredo”, a “Garagem de Barcos”, 

bem como conheceram diversos objetos importantes que fazem 
parte do acervo exposto: modelos navais (maquetes de navios), 
obras de arte, canhões e armamentos que guarneceram os navios 
da Marinha, e assistiram a vídeos que abordam as atividades 
desenvolvidas e acerca de formas de ingresso na Marinha do 
Brasil. 
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Navios realizaram visitação pública em quatro estados do Nordeste 

Navios do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste 

Alunos e professores a Escola Municipal Brigadeiro Aldo Pinho Alves 

Alunos e professores conheceram a Fragata Pernambuco 
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NAVIO-PATRULHA “GRAJAÚ” REALIZA VISITAÇÃO PÚBLICA EM MACEIÓ -AL 

AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM AREIA BRANCA 

 PARTICIPA DE CAMINHADA PELA PÁTRIA  

    No período de 7 a 9 de setembro, o Navio Patrulha 
“Grajaú” (P-40) realizou visitação pública no porto de Maceió, 
das 14h às 17h, quando recebeu mais de 3.300 visitantes, com o 
apoio da Capitania dos Portos de Alagoas. 
    A visitação pública permite a divulgação à sociedade das ativi-
dades realizadas pelos meios operativos da Marinha do Brasil, 
assim como das tradições navais. 
    O navio é sediado em Natal/RN, pertence ao Comando do 
Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste e é subordinado ao 

Comando do 3° Distrito Naval. Suas principais tarefas são: 
realizar Operações de Socorro e Salvamento Marítimo, Patrulha 
Naval e outras mais que lhe forem atribuídas. 

    No dia 6 de setembro, a Agência da Capitania dos Portos em 
Areia Branca participou da “Caminhada pela Pátria”, coordena-
da pela Escola Municipal Aluízio Alves e contou com a partici-
pação de cerca de 200 pessoas entre professores, alunos e repre-

sentantes da comunidade. 
    Ao fim da caminhada pelas ruas principais da cidade, o Hino 
Nacional foi cantado pelos presentes em frente ao Marco Zero 
de Areia Branca. O diretor da Escola, Fernando Melo, salientou 
a importância do culto aos símbolos nacionais para cultivar o 
patriotismo nas crianças. 

Página 17 

Caminhada pelas ruas de Areia Branca 

Militares da Agência de Areia Branca participaram 

População em fila para a visitação ao Navio-Patrulha “Grajaú” 

Palestra aos alunos da Escola Professor Gabriel Epifânio dos Reis 



NAVIO-PATRULHA “MACAU” É ABERTO PARA VISITAÇÃO PÚBLICA  

E RECEBE MAIS DE 3.600 PESSOAS EM FORTALEZA-CE 

NAVIO –PATRULHA “GUAÍBA” REALIZA  

VISITAÇÃO PÚBLICA NO PORTO DE CABEDELO-PB 

    Nas tardes dos dias 7, 8 e 9 de setembro, o Navio-Patrulha 
“Macau” (P-71), meio subordinado ao Comando do Grupamen-
to de Patrulha Naval do Nordeste, esteve aberto à visitação pú-
blica no Porto de Mucuripe, em Fortaleza, em evento que inte-
grou a programação alusiva à Semana da Pátria. O Navio rece-
beu mais de 3.600 visitantes, entre eles, 43 integrantes do 36° 
Grupo de Escoteiros do Mar “Dragão do Mar” e do 1° Grupo 
de Escoteiros do Mar “Marcílio Dias”, contribuindo para a di-
vulgação da Marinha do Brasil. 
    Os visitantes puderam conhecer os compartimentos do Navi-

o, sua missão e características, bem como sobre as formas de 
ingresso na Marinha do Brasil e as carreiras possíveis. 
“Esse tipo de visita desperta em nós um sentimento patriótico, 
faz com que amemos mais o Brasil”, disse o visitante Ítalo Sa-
les, demonstrando a satisfação dos visitantes pela oportunidade 
de conhecer um navio da Marinha. 

    O Navio-Patrulha “Guaíba” (P-41) realizou, no Porto de Ca-
bedelo, visitação pública nos dias 7, 8 e 9 de setembro, desper-
tando a curiosidade e o interesse da mais de 1.100 pessoas. 
    O primeiro dia de visitação foi marcado pela procura da im-
prensa, recebida pelo Capitão dos Portos da Paraíba, quando 
divulgou informações sobre a importância do Navio para a pro-

teção das Águas Jurisdicionais Brasileiras e a atuação na salva-
guarda da vida humana no mar em eventos de Busca e Salva-
mento. 
    A bordo do Npa “Guaíba”, os visitantes tiveram a oportuni-
dade de conhecer um pouco da missão do Navio, suas caracte-
rísticas e equipamentos. 
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Visitantes acessando o Navio-Patrulha “Guaíba” 
Militares recepcionam os visitantes no Porto de Cabedelo 

Fila para entrada no Navio no dia 7 de setembro 

Escoteiros do 1° Grupo Escoteiro do Mar Marcílio Dias 
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ORGANIZAÇÕES MILITARES DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL  

PARTICIPAM DE DESFILES NA SEMANA DA PÁTRIA 
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        As Organizações Militares (OM) do Comando do 3º Distrito Naval participaram, nas capitais dos cinco estados da área de juris-
dição, de desfiles cívico-militares alusivos ao aniversário da Independência do Brasil. 
Nas capitais – Natal, Recife, Fortaleza, João Pessoa e Maceió - a Marinha do Brasil foi representada por militares das OM sediadas 
nos respectivos estados. 
        Os desfiles também contaram com participações especiais, como as crianças e adolescentes do Programa Segundo Tempo – 
Forças no Esporte, as Voluntárias Cisne Branco - Seccional Natal e os Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais. 
        Além das capitais, a MB participou de desfiles em municípios das regiões metropolitanas e interior durante todo o mês de  se-
tembro em eventos alusivos ao Dia da Independência. 
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NAVIOS DO COMANDO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE  

REALIZAM OPERAÇÕES AÉREAS 

PARCERIA DE 30 ANOS DE SUCESSO - MARINHA DO BRASIL E  

REGATA RECIFE-FERNANDO DE NORONHA 

    Quatro navios do Comando do Grupamento de Patrulha 
Naval do Nordeste participaram, no dia 28 de setembro, de O-
perações Aéreas com a aeronave Águia 21, do modelo Esquilo, 
pertencente ao 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral 
e atualmente embarcada no Navio-Patrulha Oceânico “Apa”, 
em passagem pelo Nordeste durante a comissão da operação 
multinacional UNITAS-LIX/2018. 

    Na ocasião, o Navio Patrulha-Oceânico “Araguari” realizou 
manobras de pouso e decolagem, simulando situações de emer-
gência como incêndio na aeronave, além de exercícios de Pick 
Up - içamento e arriamento de cargas/pessoal pelo guincho da 
aeronave - que também foram realizados com os Navios-
Patrulha “Macau”, “Grajaú” e “Graúna”. 
    As Operações Aéreas visam a manutenção da qualificação 
das equipes de manobra e crache responsáveis por operar na 
área de jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval. 

A Capitania dos Portos de Pernambuco (CPPE) apoiou a reali-
zação da 30ª edição da Regata Internacional Recife-Fernando 
de Noronha, que aconteceu de 29 de setembro a 1º de outubro. 
Considerada um dos maiores eventos náuticos da América Lati-
na, a travessia, de 292 milhas náuticas, equivalente a 541 quilô-
metros, reuniu 61 veleiros e 450 tripulantes. 
Antes da travessia, a CPPE atuou na inspeção de todas as em-
barcações inscritas na competição, com o objetivo foi garantir o 
cumprimento das condições de segurança preestabelecidas jun-
to aos organizadores do evento. 

A largada ocorreu no dia 29 de setembro, no Marco Zero, no 
Recife, com participação da Banda de Música da Escola de A-
prendizes-Marinheiros de Pernambuco. A travessia foi acompa-
nhada pelo Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”. 
O grande vencedor da 30ª edição da regata foi o veleiro 
“Patoruzú”, que conquistou o troféu Fita Azul ao chegar na 
primeira colocação ao Mirante do Boldró, em Fernando de No-
ronha, que também recebeu a cerimônia de premiação, no dia 3 
de outubro. 

Marinha do Brasil apoiou Regata Recife-Fernando de Noronha 
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Refeno teve participação de 61 veleiros e 450 tripulantes 

Operações Aéreas para manutenção da qualificação de equipes 
de manobra e crache dos navios do ComGptPatNavNE 

Navios realizaram exercícios de Pick Up 
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