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Marinha do Brasil comandará ações contra à 
pirataria no golfo de Áden 

 Imprensa especializada informa que Marinha do Brasil assumirá em 10 

de junho de 2021, o Comando da Combined Task Force 151, Força-

Tarefa subordinada à Combined Maritime Forces (CMF), no Bahrain, e 

responsável pelo combate à pirataria no Golfo de Áden, “chifre” da África. A 

região é conhecida pelas ameaças e ações de grupos de “piratas” que atacam 

os navios mercantes que navegam na região, exigindo vultosos valores 

financeiros como resgate para a liberação das embarcações e dos tripulantes. 

O Brasil substituirá o Japão no comando da 

CTF 151, que desde 2013 já desempenhou essa 

comissão por quatro vezes, e a cerimônia de 

transmissão do comando ocorrerá no Quartel 

General da Combined Meritime Forces no Bahrain. 

Ainda não foi divulgado qual será a embarcação 

designada e o respectivo comandante para a 

comissão.                                             Fonte: DAN 

NPaOc Araguari interceptou e apreendeu veleiro 

carregado com drogas 

 Marinha do Brasil e a Polícia Federal, em coordenação com o Centro 

de Análise e Operações Marítimas – Narcótico (MAOC-N), sediado em 

Lisboa, Portugal, o Drug Enforcement Administration (DEA/EUA) e o 

National Crime Agency (NCA/Reino Unido), interceptaram, no dia 14 de 

fevereiro, uma embarcação do tipo veleiro oceânico, carregada com mais de 

duas toneladas de cocaína, que seguia para a Europa, em águas jurisdicionais 

brasileiras. 
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As ações envolveram pessoal e material da PF e da MB, com o emprego 

do Navio-Patrulha Oceânico NPaOc Araguari, que realizou a interceptação e 

apreensão do veleiro a cerca de 270 quilômetros da costa do Recife. No 

interior da embarcação, foram 

presos cinco tripulantes brasileiros, 

todos conduzidos à 

Superintendência da Polícia Federal 

no Estado de Pernambuco. A 

embarcação que carregava os 

entorpecentes foi conduzida pelo 

NPaOc Araguari até o Porto do 

Recife, onde atracou no dia 16 de 

fevereiro. 

O evento contou com o apoio do Centro Integrado de Segurança 

Marítima da Marinha (CISMAR) e também destacou a efetividade e a 

importância no aprimoramento do Sistema de Gerenciamento da Amazônia 

Azul, cuja missão de monitorar e controlar os 5,7 milhões de quilômetros 

quadrados das águas jurisdicionais brasileiras requer intensa e contínua 

integração.                                                                        Fonte: Com3DN 

Força de Fuzileiros da Esquadra comemorou 64 anos 

 Força de Fuzileiros da 

Esquadra (FFE), principal 

braço operativo do Corpo de 

Fuzileiros Navais, festejou seu 64º 

aniversário, em cerimônia presidida 

pelo Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra Ilques 

Barbosa Junior, e com a presença de 

oficiais-generais da Marinha, no 

Comando da Divisão Anfíbia, no Rio 

de Janeiro, em 10 de fevereiro. 

  

A criação da FFE, ocorrida em 6 de fevereiro de 1957, possibilitou a 

realização da projeção de poder sobre terra por meio de operações 

anfíbias. Atualmente, a Força possui mais de sete mil militares prontos para 

qualquer missão designada pela Marinha. Possui, também, acervo bélico que 
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         Interceptação noturna do iate oceânico. 
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Militares e meios na cerimônia militar. 
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lhe confere grande capacidade operativa com meios de Combate, Apoio ao 

Combate e de Apoio de Serviço ao Combate. 

 

Em ordem do dia alusiva ao evento, o Comandante da FFE, Vice-

Almirante (FN) Jorge Armando Nery Soares, enfatizou a crescente 

importância que a Marinha atribui aos Fuzileiros Navais (FN). Como exemplo, 

citou o Programa Estratégico “PROADSUMUS”, que prevê o 

incremento do poder de combate dos FN, e a publicação, em futuro próximo, 

da Concepção Estratégica de Emprego do Corpo de Fuzileiros Navais, 

documento que norteará o planejamento do preparo e do emprego desses 

militares. Discorreu, ainda, sobre a participação da Força em operações 

reais ao longo dos anos, quer representando o Brasil junto a organismos 

internacionais, quer internamente, quando determinado, destacando em 

2020 a atuação da tropa no combate à Covid-19, por meio dos Grupamentos 

Operativos de Fuzileiros Navais, no Comando Conjunto Leste e na Operação 

“Grande Muralha”. 

 

No discurso de encerramento, o Comandante da Marinha expressou sua 

convicção em relação ao profissionalismo dos Fuzileiros Navais, destacando a 

importância do emprego do Conjugado Anfíbio, com meios da Esquadra 

e Distritais, em operações como a “Ágata Norte” e “Amazônia Azul, mar limpo 

é vida”. Enfatizou ainda que, no momento, 34 mil militares estão atuando no 

combate à Covid-19 em prol da sociedade, em um esforço conjunto sem 

precedentes na história militar brasileira.                                      Fonte: MB 

CPCE sedia reunião da Comissão Estadual de 
Segurança Pública nos Portos, Terminais e Vias 

Navegáveis 
 Capitania dos Portos do Ceará 

realizou, no dia 10 de 

fevereiro, reunião da Comissão 

Estadual de Segurança Pública nos 

Portos, Terminais e Vias Navegáveis 

(CESPORTOS). O CESPORTOS é um 

órgão colegiado deliberativo 

subordinado à Comissão Nacional de 

Segurança Pública nos Portos, 

Terminais e Vias Navegáveis 

A 
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Reunião nas dependências do CCAM/CPCE. 
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(CONPORTOS), cuja missão é manter um sistema de prevenção e repressão 

a atos ilícitos. 

Recepcionados os participantes pelo Capitão dos Portos do Ceará, o 

Capitão de Mar e Guerra Ricardo Barillo Cruz, o encontro ocorreu no Centro 

de Coordenação e Controle da Autoridade Marítima (CCCAM) da CPCE, onde é 

realizado o monitoramento de atividades na área marítima do Ceará, com 

emprego de pessoal qualificado e equipamentos para produzir informações e 

orientar ações. A reunião teve o propósito de estabelecer a agenda de trabalho 

para 2021 e contou com a presença de representantes da Polícia Federal, da 

Receita Federal, da Companhia Docas do Ceará, do Complexo Industrial 

Portuário do Pecém e da Polícia Civil do Ceará.                     Fonte: Com3DN 

 

EAMCE doa cinco toneladas de alimento para 

famílias atendidas PROFESP 
 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará realizou, nos dias 9 e 10 

de fevereiro, a entrega de 5,2 toneladas de alimentos para 400 famílias 

beneficiadas pelo Programa Forças no Esporte (PROFESP) no Ceará, 

como forma de atenuar o impacto 

socioeconômico da pandemia do 

novo coronavírus. O PROFESP é 

desenvolvido pelo Ministério da 

Defesa, com o apoio das Forças 

Armadas, sendo destinado ao 

atendimento de crianças, 

adolescentes e jovens de ambos os 

sexos, a partir de 6 até os 18 anos 

de idade, em situação de 

vulnerabilidade social. 

Além do acesso à prática de atividades esportivas e socialmente 

inclusivas, realizadas no contraturno escolar, dentro de Organizações 

Militares, O programa dá direito, ainda, a refeições diárias. As atividades 

cumpriram todos os protocolos sanitários em vigor, como uso obrigatório de 

máscaras, adoção de distanciamento social, medição de temperatura corporal 

e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos.                                                                            

                                                                               Fonte: Com3DN 
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Distribuição de alimentos. 
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AgCamocim fiscaliza tráfego aquaviário e 

conscientiza sobre lixo no mar na Operação “Verão 

2020-2021” 
 

A Agência da Capitania dos Portos do Ceará em Camocim realizou nos dias  9 

e 10 de fevereiro, ação de fiscalização do tráfego aquaviário em comunidades 

pesqueiras do município de Itarema-CE, como parte da Operação “Verão 

2020-2021 – Todos por uma Navegação Segura”. Durante o período, foram 

realizadas inspeções navais em embarcações de pesca e esporte recreio que 

navegam nas localidades de Porto dos Barcos, Porto dos Torrões, Almofala e 

Ilha do Guajirú, com o propósito de coibir atos que impliquem em riscos à 

segurança da navegação e à salvaguarda da vida humana no mar.  

Na ocasião, os militares da AgCamocim abordaram 20 embarcações e 

emitiram oito notificações, bem como orientaram as tripulações sobre as áreas 

seletivas para navegação, o combate ao lixo no mar e as medidas de 

prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus.  

Sobre a questão do lixo no mar, 

os militares da AgCamocim 

ministraram no dia 13 de fevereiro, 

palestras para pescadores e a 

comunidade local sobre ações de 

conscientização ambiental, previstas 

no Plano Nacional de Combate ao Lixo 

no Mar (PNCLM), bem como sobre o 

papel de cada tripulante na prevenção 

da poluição no ambiente marinho, com 

o correto descarte de óleo e lixo. Além 

disso, foi realizado um mutirão de limpeza no estuário do Rio Coreaú, em 

Camocim, com o propósito de mitigar a incidência de poluição hídrica na 

região. 

Em proveito a ação, os militares também orientaram a comunidade 

marítima visitada quanto às medidas de prevenção e enfrentamento ao novo 

coronavírus.                                                                      Fonte: Com3DN 

 

                                                           AgCamocim

 

Fiscalização aquaviária. 
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Concessão de área no porto de Fortaleza para 

formuladora de combustíveis 

esde o dia 15 de fevereiro foi dado o sinal verde para o processo de 

concessão da retroárea do Porto de Fortaleza, destinada à formuladora 

de combustível, com a definição da data para a consulta pública. A 

área a ser concedida fica localizada no antigo pátio de triagem ferroviária na 

Avenida Vicente de Castro e dispõe de uma área total de 25.638 metros 

quadrados. O local, por onde passa uma linha férrea da Transnordestina, 

estava ocioso há vários anos.  

De acordo com a Agência 

Nacional de Transportes 

Aquaviários (ANTAQ), os 

interessados devem se 

manifestar até às 23h59 do dia 

31 de março de 2021, visando ao 

aprimoramento dos 

documentos. A expectativa é 

que o edital seja publicado no 4o 

trimestre deste ano e o leilão 

aconteça no 1o trimestre de 2022. A audiência pública referente ao MUC59 é 

a de número 5, podendo as minutas jurídicas e os documentos técnicos 

relativos às consultas serem acessados por meio do link: 

https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a 

informacao/participacaosocial/participacao-social/ 

  

Outra forma de participação, caso o interessado não tenha acesso ao 

formulário eletrônico, é ir pessoalmente em uma das unidades regionais ou à 

sede da Antaq em Brasília, onde os computadores do órgão estarão à 

disposição de todos. 

 

A audiência pública do MUC59 deve acontecer na última semana do 

recebimento dos formulários eletrônicos, disponíveis em 

https://www.gov.br/antaq/pt-br, não sendo aceitas contribuições enviadas 

por meio diverso. Tendo em vista o cenário de pandemia, ainda não há 

definição se a audiência pública será virtual ou presencial. 

 

D 

                                                                                  CDC 

  
Área destinada à formuladora de combustíveis. 

  

https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a%20informacao/participacaosocial/participacao-social/
https://www.gov.br/antaq/pt-br/acesso-a%20informacao/participacaosocial/participacao-social/
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A diretoria da Companhia Docas do Ceará vem acompanhando o 

andamento das áreas sob sua responsabilidade previstas para concessão, em 

alinhamento com as diretrizes do Ministério da Infraestrutura. Para a 

presidência da Companhia Docas do Ceará, a readequação de áreas e 

estruturas ociosas e não ociosas, reforçam o caixa da CDC e tornam o porto 

de Fortaleza mais moderno e competitivo.                                  Fonte: CDC 

 

Novo cabo submarino de Fortaleza a Sines, em 

Portugal 

 cabo submarino de fibra óptica que ligará as cidades de Fortaleza, no 

Ceará, a Sines, em Portugal, e permitirá o tráfego de dados de 72 

terabits por segundo e latência de 60 milissegundos, já está em Cabo 

Verde, na África. De acordo com comunicado da Cabo Verde Telecom (CVT), 

a amarração do cabo foi realizada na quinta-feira (18), na praia do Portinho, 

em Achada Grande Trás. 

A ancoragem do 

cabo aconteceu no dia 14 de 

dezembro, na Praia do Futuro, 

na capital cearense, e o projeto 

tem expectativa de conclusão 

para meados de 2021. Segundo 

o Ministério das Comunicações,  

o cabo se estendeu para pontos 

no Rio de Janeiro e em São 

Paulo, e, além de conexões na 

África, passará por outros países europeus, ilhas do Atlântico e Guiana 

Francesa. 

“Temos hoje um cabo que já faz essa conexão, mas de voz, entre Brasil 

e Europa, que passa pelos Estados Unidos, mas que já tem mais de 20 anos. 

A vida útil de um cabo de fibra óptica que faz esse tipo de tráfego, ele tem 

uma durabilidade em torno de 25 anos”, explica o ministro das Comunicações, 

Fábio Faria. “O Brasil é um dos países que mais produz dados no mundo, e 

com o 5G nós teremos um aumento ainda maior. Então, nós precisamos de 

escoamento”, completa Faria. 

O 

                                                                              Ellalink 

  
Percurso do novo cabo de fibra ótica. 
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Fortaleza vai se consolidando como um importante hub de 

telecomunicações de dados e voz, elevando o seu status estratégico no 

contexto da segurança e da defesa do Brasil.                    Fonte: Olhar Digital 

                                                                                                                                    

 

                                                        

    

 

   CONCURSOS PÚBLICOS PARA ADMISSÃO NA MARINHA 
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