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37 anos da Estação Antártica Comandante Ferraz 

m 06 de fevereiro de 1984, era inaugurada a Estação Antártica 

Comandante Ferraz (EACF), na península Keller, na baía do 

Almirantado, na ilha Rei George, arquipélago das Shetland do Sul, na 

posição de latitude 62° 05’S e longitude 058° 24’W, afirmando a presença do 

Brasil no continente gelado. 

Após vigoroso incêndio 

ocorrido em 2012, que destruiu 

70% das instalações, a estação foi 

totalmente reconstruída conforme 

projetos modernos e construída 

com tecnologia adequada às 

condições climáticas da Antártica. 

Em 2020, a Estação foi 

reinaugurada, garantindo a 

melhoria nas instalações e o avanço 

para a continuidade das pesquisas científicas. 

Na região, a temperatura absoluta, no verão, varia normalmente de -

5°C a +4°C, podendo atingir -30°C no inverno. O vento, entretanto, faz a 

sensação térmica alcançar valores bem mais baixos. É comum os ventos 

ultrapassarem os 100 Km/h. Ao longo das praias próximas da estação, 

formadas principalmente de pedras e sedimentos de origem vulcânica, podem 

ser observados vários ossos de baleia, fruto do período de caça a esse cetáceo, 

nessa região. 

Para memorar a data, hoje foi realizada uma celebração inter-religiosa 

e em seguida, a tripulação da EACF percorreu o caminho realizado por ocasião 

da primeira missa ocorrida no Continente Antártico, em 1984.      Fonte: DAN 
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 Cerimônia de inauguração da nova EACF em 2020. 
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Navios-Patrulha Araguari e Grajaú realizam 

exercícios operativos. 

 Navio-Patrulha Oceânico (NPaOc) Araguari e o Navio-Patrulha (NPa) 

Grajaú, subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval 

do Nordeste (ComGptPatNavNE), do 3º Distrito Naval, realizaram, no 

dia 28 de janeiro, exercícios operativos nas proximidades de Natal-RN, em 

proveito da Operação “Aspirantex/2021”. Na oportunidade, os Aspirantes da 

Escola Naval embarcaram no NPaOc Araguari, onde participaram de exercícios 

de Guerra Assimétrica, de Controle de Avarias (CAv), de Grupo de Visita e 

Inspeção e Guarnição de Presa (GVI/GP) e de Postos de Abandono. 

Durante o exercício de Guerra 

Assimétrica, os Aspirantes 

acompanharam procedimentos de 

resposta à ameaça assimétrica de 

superfície, bem como de 

guarnecimento de Postos de 

Combate e de CAv, ocasião em que 

foi testada a capacidade de 

autodefesa do NPaOc Araguari. As 

atividades possibilitaram a 

familiarização dos Aspirantes com a 

rotina e as tarefas executadas a 

bordo, proporcionando a vivência prática dos aprendizados que obtiveram nos 

bancos escolares e contribuindo para a escolha do Corpo (Armada, Fuzileiros 

Navais e Intendentes da Marinha) ao qual pertencerão durante a carreira.                                       

                                                                               Fonte: Com3DN 

 

Marinha fornece mais equipamentos de suporte 

respiratório emergencial para o Amazonas 

iante da urgente necessidade de auxílio médico-hospitalar para 

enfrentar a nova onda do COVID-19, chegou ao Amazonas na 

madrugada do dia 30, a terceira remessa composta de 

cinco equipamentos de suporte respiratório emergencial do tipo 

“Inspire”, enviados pelo Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 

(CTMSP) e pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP). 
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         Exercício de abordagem do NPa Grajaú. 
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Trinta equipamentos já foram 

entregues pelo Centro de Intendência 

da Marinha em Manaus, em unidades 

de saúde Estaduais e Municipais da 

cidade e no município de Parintins 

(AM). O Hospital Santa Júlia e o 

Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz 

são alguns dos hospitais que 

receberam o aparelho. Desenvolvido 

por pesquisadores, o “Inspire” é 

fabricado no CTMSP. É um 

equipamento portátil e pode ser 

utilizado em locais remotos e em unidades de tratamento intensivo.                                                                        

                                                                                       Fonte: MB 

Instrução marinheira no Navio-Veleiro Cisne 
Branco 

 Navio-Veleiro Cisne Branco realizou, no período de 13 de janeiro a 3 

de fevereiro, uma viagem de instrução marinheira, 

em proveito da formação de Aspirantes dos 2º e 4º anos da Escola 

Naval. Na comissão, os 12 aspirantes 

do sexo masculino e as seis 

do sexo feminino foram divididos em 

grupos para participar das manobras 

de vela, da equipe de navegação, de 

adestramentos de controle de 

avarias e das fainas de manutenção 

e administração do navio. Foram 

também incumbidos da condução do 

cerimonial à Bandeira, de briefing de 

navegação e painel sobre o Porto de 

Vitória, onde atracou de 20 a 25 de 

janeiro. 

  

Os futuros oficiais vivenciaram distintas situações a bordo, como fortes 

ventos, contra e a favor da trajetória do navio, mares revoltos e calmarias, e 

aprenderam como as dificuldades enfrentadas pela tripulação forjam o 

verdadeiro marinheiro. Desde os preparativos para a comissão, foram 
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Aspirantes em faina de mastreação. 
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Equipamentos no Centro de Intendência da 

Marinha em Manaus. 
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adotados todos os procedimentos previstos nos protocolos sanitários exigidos 

para se contrapor à ameaça epidemiológica representada pelo 

novo coronavírus.                                                                       Fonte: MB 

Novo Chefe do Estado Maior da Armada 

m cerimônia presidida pelo Comandante da 

Marinha, Almirante de Esquadra Ilques 

Barbosa Junior, no dia 29 de janeiro, o 

Almirante de Esquadra Marcos Silva Rodrigues 

assumiu a Chefia do Estado-Maior da Armada 

(CEMA). A solenidade, que seguiu as orientações de 

prevenção à Covid-19, ocorreu no Clube Naval de 

Brasília. Em sua Ordem do Dia de Assunção de cargo, 

o Almirante Silva Rodrigues exaltou as conquistas de 

seu antecessor, Almirante de Esquadra Cláudio 

Portugal de Viveiros e ressaltou os desafios que se 

aproximam, destacando “que todos os esforços 

serão realizados para o cumprimento da missão do 

Estado-Maior da Armada, honrando, assim, o legado de meus antecessores”. 

Estiveram também presentes ao evento Ministros de Estado, 

parlamentares e representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário. 

                                                                                        Fonte: MB 
 

 Novo Diretor de Finanças da Marinha 

ealizou-se às 10h do dia 03 de fevereiro a 

Cerimônia de transmissão do cargo de Diretor 

de Finanças da Marinha, no Centro de 

Instrução Almirante Newton Braga (CIANB). Assume 

o Vice-Almirante (IM) Wagner Corrêa dos Santos em 

substituição ao Vice-Almirante (IM) Marcus Vinícius 

Lima de Souza. 

 

A Diretoria de Finanças da Marinha, órgão 

integrante dos Sistemas de Controle Interno da 

Marinha do Brasil (MB), de Administração Financeira, 

de Contabilidade e de Custos do Governo Federal, 
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AE Marcos Silva Rodrigues. 
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VA (IM) Wagner Corrêa dos 

Santos. 
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tem o propósito de dirigir as atividades relacionadas com Economia, 

Administração Financeira, Contabilidade e Custos na Marinha. O Vice-

Almirante (IM) Wagner Corrêa dos Santos ocupava anteriormente, a Diretoria 

de Abastecimento da Marinha.                                                     Fonte: MB 

 

EAMCE promove Campanha sobre Saúde Mental 
 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará promoveu, nos dias 27 e 

28 de janeiro, campanha alusiva ao “Janeiro Branco”, convidando a 

Família Naval de Fortaleza a refletir sobre saúde mental. A iniciativa, 

promovida pelo Núcleo de Assistência Social da EAMCE, teve o objetivo de 

fomentar o debate sobre o tema, buscando a transversalidade dos projetos 

“Integração” e “Organizando as Finanças”. 

A programação foi iniciada com uma aula experimental de ioga no 

Ginásio Poliesportivo da EAMCE, conduzida pelo Educador Físico Leonardo 

Melo, que destacou a importância da atividade. “A prática diária de meditação 

se faz mais do que necessária nos dias atuais em virtude do aumento 

gradativo do estresse e da ansiedade”. 

A campanha também contou com uma roda de conversa guiada pela 

psicóloga Marina Braga Teófilo, do Núcleo de Oncologia e Hematologia do 

Ceará, que abordou a importância da saúde mental e do autocuidado. Ao 

término da atividade, os participantes foram contemplados com livros doados 

pelo Abrigo do Marinheiro. 

 

O evento foi encerrado com uma roda de conversa online sobre “Saúde 

Mental e Finanças”, mediada pela psicóloga e planejadora financeira Maria 

Helena Manso, que reforçou a ligação existente entre problemas financeiros e 

emocionais, bem como a importância de cuidar das finanças.    Fonte: EAMCE 
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                          Período de inscrição: 22/02/21 a 14/03/21 


