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Chegou a Fortaleza o Navio Doca Multipropósito 

NDM Bahia 

ela primeira vez no Ceará, chegou hoje a Fortaleza um dos gigantes da 

Marinha do Brasil, o Navio Doca Multipropósito Bahia. A embarcação é 

um dos meios de superfície da Esquadra, que fazem parte da Operação 

ASPIRANTEX – 2020, no período de 09 de janeiro a 19 de fevereiro, e que 

incluirá a 3a Fase da Operação Amazônia Azul - Mar Limpo é Vida! A missão 

será realizada na área compreendida entre os Estados do Rio de Janeiro e 

Pará, sendo visitados os portos de Vitória - ES, Salvador - BA, Maceió - AL, 

Recife-PE, Cabedelo - PB, Natal-RN, Fortaleza CE e Belém - PA. 

 A Operação se desdobrará 

em fases de mar e de porto. Na 

fase de mar, serão executados 

exercícios, de caráter 

estritamente militar. As 

atividades são concernentes às 

tarefas básicas do Poder Naval, 

com ação de presença nas Águas 

Jurisdicionais Brasileiras a fim de 

contribuir para a orientação dos 

244 Aspirantes do 2º ano da 

Escola Naval na escolha pelo Corpo e Habilitação Militar, assim como, 

familiarizá-los com a vida no mar. Já na fase de porto, os navios estarão 

abertos à visitação pública. 

 O Navio Doca Multipropósito Bahia NDM Bahia, sob o Comando do 

Capitão de Mar e Guerra Charles Wilson Gomes Conti, é um navio de assalto 

anfíbio adquirido da França em 2015, e incorporado pela Marinha do Brasil 

em março de 2016, tem as seguintes características: 
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https://www.naval.com.br/blog/wp-content/uploads/2018/02/G40-na-Operação-Aspirantex-2018.jpg
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                                                        Mauri Melo - O Povo 

   

MS Silver Whisper. 

 Comprimento: 168 m 
 Largura: 23,5 m 

 Calado: 5,2 m 
 Deslocamento: 11.300 toneladas (padrão) ou 12.000 toneladas (plena 

carga) 
 Propulsão: 2 motores SEMT Pielstick 16 PC 2.5 V400 diesel 

 Velocidade: Máxima 21 nós/Padrão: 15 nós 
 Alcance: 20.300 km (11.000 milhas náuticas) a 15 nós (28 km/h) 

 Tripulação: 224 marinheiros, com a capacidade de transportar até 450 
fuzileiros navais 

 Armamento: 3 Simbad/3 30 mm Breda-Mauser/4 12,7 mm M2-HB 
Browing[6] 

 Doca: 1 732 m²[7] 
 Equipamentos: Uma embarcação de desembarque de viaturas e 

materiais e quatro de desembarque de materiais gerais 
 Hangar: Com capacidade para até três helicópteros de porte médio, 

como o MH-16 e o UH-15.                                                                                                                      

                                                                   Fontes: MB e Wikipedia 

   

MS Silver Whisper visita Fortaleza 
 

hegou na manhã desta 

quinta-feira a Fortaleza, 

16, o navio de cruzeiro MS 

Silver Whisper , sendo a capital 

cearense a primeira escala da 

viagem pelo Brasil. Com 330 

turistas a bordo, o MS Silver 

Whisper iniciou sua viagem no 

dia 6 de janeiro no Porto de Fort 

Lauderdale, na Flórida, e já 

passou por outros países como a 

Guiana Francesa e Barbados antes de chegar no País. Operado pela 

Silversea Cruises, o navio conta com serviços de gastronomia internacional e 

boutique com produtos importados. Ao desembarcarem, os turistas 

seguiram rotas diversas para conhecer pontos turísticos do Estado, como a 

praia do Cumbuco e o Theatro José de Alencar. 

 Tem sido maior a frequência de navios de cruzeiro que aportam em 

Fortaleza, como ponto inicial da rota que perpassa o litoral brasileiro, 
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https://www.opovo.com.br/_midias/jpg/2020/01/16/navio_silversea__12_-11391849.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fuzileiros_navais
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistral_missile&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=30_mm_Breda-Mauser&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/NDM_Bahia#cite_note-:1-6
https://pt.wikipedia.org/wiki/NDM_Bahia#cite_note-:2-7
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    Operação de carregamento no porto. 

                  

                       Selo                                              Carimbo 1º Dia de Circulação 

conforme explica a diretora presidente da Companhia Docas do Ceará, que 

também destaca "a proximidade de Fortaleza com continentes como a 

Europa e a América do Norte facilitando a parada". O navio desatraca ainda 

hoje, às 17h, e seguirá para outros dois estados brasileiros: Salvador e Rio 

de Janeiro.                                                                          Fonte: O Povo 

Recorde no porto do Mucuripe 

 porto de Fortaleza registrou a 

maior capacidade de carga 

embarcada em um navio, 

totalizando 47,41 mil toneladas, 

respeitando o seu calado de 11 metros. 

Esse recorde chega junto com a nova 

carga de gesso que, com o ”clínquer”, 

seguiu na manhã da última segunda-feira 

para Manaus, no Amazonas. Após três 

dias e seis horas de carregamento das 

duas cargas, o navio MV Dublin Eagle  

chegou ao seu destino final no  dia 12 de 

janeiro. A operação foi conduzida pela 

operadora logística Multlog.                                                     Fonte: CDC                                                                  

 
Correios lança selo sobre a nova Estação Antártica 
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or meio de uma emissão especial, os Correios lançam selo 

comemorativo alusivo a Inauguração da Nova Estação Antártica 

Comandante Ferraz. A cerimônia de inauguração da estação foi o 

cenário da obliteração do primeiro dia de circulação do selo, uma justa 

homenagem a esse espetacular estabelecimento de pesquisas e de presença 

do Brasil no continente antártico. Com uma tiragem de 360.000 unidades, o 

selo traz uma imagem aérea da estação, sendo assim possível capturar, 

além da paisagem natural do continente, todos os módulos e instalações que 

compreendem a estrutura da nova estação. No canto superior direito temos 

a logomarca da estação e que também é o título da emissão. Foram 

utilizadas as técnicas de fotografia e computação gráfica.                           

                                                                                       Fonte: Correios 
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