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Criada a SOAMAR Litoral Oeste-CE 

pós a posse da nova diretoria da SOAMAR Camocim, tendo como 

Presidente Alberto Anderson 

Barros Alves e Vice-Presidente 

João Vicente Mendes Santana. A 

solenidade de posse da nova diretoria 

aconteceu na Agência de Camocim da 

Capitania dos Portos do Ceará, com a 

presença física e virtual de soamarinos 

e de militares da AgCamocim. Na 

ocasião, foi alterada a denominação de 

SOAMAR Camocim para SOAMAR 

Litoral Oeste – CE, cujo propósito é 

ampliar a participação de agraciados 

com a Medalha Amigo da Marinha e 

dos soamarinos da região do litoral 

oeste cearense.  

Na cerimônia, o Agente da Ag. Camocim, Capitão-Tenente Peixoto, 

apresentou o Capitão-Tenente Márcio Luiz Neto, que foi nomeado para 

assumir a Agência de Camocim, no próximo dia 14 de janeiro. Também foram 

apresentadas as seguintes personalidades agraciadas com a Medalha Amigo 

da Marinha em 2020: Ana Elizabeth Gomes Rodrigues, Deoclécia Paiva 

Lourival, Francisco Derlan Brandão, Tadeu Nogueira Camocim, Rychard Nixon 

Marques Holanda e a Deputada Estadual Silvana Oliveira de Souza. 

A SOAMAR-CE parabeniza a todos e deseja muito êxito e sucesso à nova 

diretoria da SOAMAR Litoral Oeste-CE.                                      Fonte: CPCE 
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Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará   –   Fundada em 23 de janeiro de 1974 
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Presidente Alberto Anderson e vice-presidente 

João Vicente Santana  
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Submarino Riachuelo realiza teste de imersão em 

grande profundidade 

ealizou-se no dia 16 de dezembro, o teste de imersão em grande 

profundidade (IGP), com o Submarino Riachuelo; primeiro dos quatro 

submarinos com propulsão diesel-elétrica construído a partir do projeto 

francês do submarino Scorpéne. O grande êxito alcançado no teste vai 

consolidando os avanços consistentes do Programa de Submarinos (PROSUB). 

O teste consistiu em atingir por três vezes a cota máxima de operação, 

garantindo a integridade do casco e demais peças de passagem do casco 

resistente, como dos lemes horizontais, vertical e eixo propulsor. Para a 

consecução dessa prova de mar específica, o submarino cumpre uma 

minuciosa preparação de verificação de todos os seus sistemas, a fim de 

suportarem a pressão do mar à máxima profundidade de projeto. 

A conclusão exitosa dos testes de equipamentos e medições ratifica a 

segurança da plataforma para a continuidade das provas do programa. No 

primeiro semestre de 2021, estão previstos os testes finais, envolvendo o 

emprego do sistema de combate e lançamento de armas. Em consonância 

com o cronograma do PROSUB, a entrega do Riachuelo ao Setor Operativo 

está programada para ocorrer em setembro de 2021.          Fonte: DefesaTV                                                                                                                                       

Começará a Aspirantex 2021 

ilitares das tripulações 

que participarão da 

Operação Aspirantex 

2021 embarcaram no dia 09 de 

janeiro, para cumprir 

quarentena a bordo dos navios, 

após testarem negativo no 

exame para detecção da COVID-

19. A Aspirantex acontecerá de 

14 de janeiro a 05 de fevereiro, 

na área marítima compreendida entre os Estados do Rio de Janeiro e do Rio 

Grande do Sul. O objetivo é contribuir para a formação dos Aspirantes da 

Escola Naval e familiarizá-los com a vida no mar, além de incrementar o 

adestramento dos meios navais e aeronavais da Esquadra.                              

                                                                      Fonte: Defesa Aérea e Naval 
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Treinamento de operações aéreas a bordo. 
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CPCE intensificou ações durante a Operação Verão 

2020-2021 

 Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) intensificou as ações de Inspeção 

Naval com o início da “Operação Verão 2020-2021 – Todos por uma 

Navegação Segura”. Durante o mês de dezembro, foram 265 

embarcações abordadas, 11 notificações emitidas e duas embarcações 

apreendidas em 22 missões realizadas em praias e lagoas nos municípios de 

Caucaia, Aquiraz, Fortaleza, Cascavel, São Gonçalo do Amarante, Amontada, 

Trairí, Crateús, Novo Oriente, Quiterianópolis, Tauá e Orós (CE). 

O trabalho de fiscalização do 

tráfego aquaviário tem o propósito 

de garantir a salvaguarda da vida 

humana no mar, a segurança da 

navegação e a prevenção à 

poluição hídrica. Em proveito das 

ações, os militares também 

orientaram tripulantes de 

embarcações fiscalizadas e 

integrantes de comunidades 

visitadas quanto às medidas de 

prevenção e enfrentamento ao 

novo coronavírus.                                                              Fonte: Com3DN 

Mais de mil manobras de praticagem no porto de 

Fortaleza em 2020 

urante o ano de 2020, 

1157 manobras foram 

realizadas pela praticagem 

no porto de Fortaleza. As 

manobras de atracação, 

desatracação dos navios no cais, 

bem como a aproximação e 

manobras dos mesmos na bacia de 

evolução do porto é acompanhada 

por profissionais especializados 

denominados práticos. 
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Inspeção de embarcações na orla de Fortaleza. 
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Inspeção de embarcações na orla de Fortaleza. 
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Conhecedores das correntes e do relevo marinho na área do porto, e das 

melhores técnicas de manobras os serviços do prático nos portos são 

necessários para garantir a segurança dos navios desde a chegada até a saída 

dos portos. 

Os navios requisitam os práticos, que atuam em sintonia com os 

comandantes dos navios, em um trabalho técnico criterioso nas manobras de 

atracação e desatracação com o auxílio de rebocadores, para evitar acidentes 

e quaisquer danos na embarcação e nas instalações portuárias, garantindo a 

integridade da vida dos tripulantes e operadores portuários. O trabalho dos 

práticos envolve também a participação de lanchas de apoio, de equipes de 

manutenção e do centro de controle de operações e equipamentos de 

comunicação e monitoramento do tráfego. Nos primeiros dias de 2021 já 

foram realizadas 16 manobras de praticagem no porto de Fortaleza.           

                                                                                      Fonte: CDC 

 

Porto do Pecém voltará a receber navios petroleiros 

de grande porte 

 presidência da Petrobrás informou ao governador do estado do Ceará, 

que a partir do próximo mês de fevereiro, o porto do Pecém voltará a 

receber navios de grande porte carregados com combustível líquido 

para realizar operações de transbordo, modalidade conhecida como ship to 

ship (de navio para navio). Há seis anos que o estado não recebia 

embarcações para esse tipo de operação, que está prevista a movimentação 

de 200 mil m³ de combustível por mês. 

A operação acontecerá com a 

chegada de navios maiores ao 

Brasil com combustível líquido que 

irão transferir a carga para navios 

menores levarem para os estados 

das regiões Norte e Nordeste. A 

operação poderá ser realizada num 

mesmo berço de atracação no cais, 

onde o navio menor ficará ao lado 

do maior para receber a transferência da carga de combustível líquido. 

                                                                                              Fonte: CIPP                                 
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Operação ship to ship. 

 


