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Princípio de incêndio na Fragata Rademaker 

m princípio de incêndio na Fragata Rademaker, causou intoxicação em 

pelo menos 20 pessoas, de acordo com informações dos bombeiros. O 

navio faz parte da Operação 

Aspirantex 2019 e está atracado 

no porto de Itajaí com outras 

embarcações. As vítimas foram 

atingidas pela fumaça tóxica 

emanada do incêndio e logo foram 

atendidas ou encaminhadas para 

atendimento hospitalar, conforme 

o grau de intoxicação. 

Informações não confirmadas 

dizem que o incêndio aconteceu na 

cozinha da embarcação. 

A Operação Aspirantex 2019 tem duração de 20 dias, e visitação pública 

prevista nos portos de Montevidéu, no Uruguai, Rio Grande, Itajaí e 

Paranaguá. Em Itajaí há três navios da operação atracados. Além da fragata 

Rademaker, há uma embarcação no píer turístico e outra na Delegacia da 

Capitania dos Portos.                                                  Fonte: Poder e Naval 

Reinauguração do prédio do Departamento de 

Intendência da EAMCE 

o dia 16 de janeiro de 2018 foi realizada na Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará, a cerimônia de reinauguração do prédio do 

Departamento de Intendência, com a presença do Deputado Federal 

Francisco Lopes da Silva, autor da emenda parlamentar que viabilizou o 

recurso orçamentário para a realização da referida obra. A Emenda 
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Parlamentar foi aplicada em face da urgente necessidade de recuperação, 

principalmente do telhado do prédio, cuja estrutura estava completamente 

comprometida pela ação do tempo. A obra, que durou cerca de 03 meses, 

consistiu na substituição do madeiramento e cobertura de telhas, além da 

modernização do sistema elétrico, pintura geral e aquisição de mobiliário. 

Na ocasião, o Deputado falou sobre sua admiração pela Marinha, que 

remonta aos tempos de infância, quando sua família morava num Sítio em 

frente a EAMCE, e quando sua mãe, exercendo a simples profissão de 

lavadeira, se fazia muito agradecida quando chegava navio da Marinha no 

porto, quando então era convocada para lavar e passar as roupas dos 

marinheiros.                                                                         Fonte: EAMCE 

Capitania dos Portos do Ceará divulga o calendário 
para o Exame de Capitão Amador I/2019 

 licença de Capitão Amador é concedida a maiores de 18 anos, que já 

possuam a Carteira de Mestre Amador e foram aprovados no exame de 

Capitão Amador, permitindo a condução de embarcações a vela ou a 

motor em mar aberto, sem limites geográficos. As provas para habilitação de 

Capitão Amador no Brasil acontecem duas vezes por ano – Abril e Outubro – 

e são realizadas nas Delegacias e Capitanias dos Portos. A Marinha do Brasil, 

por meio da Capitania dos Portos do Ceará divulgou o calendário para a 

realização do exame em 2019, conforme a seguir: 

 

1 - Inscrições para o exame 15/JAN a 15/FEV/2019; 

2 - Aplicação do exame: 24/ABR/2019 as 14:00h (horário de Brasília); 

3 - Divulgação dos resultados: até 17/JUN/2019 e 

4 - Instruções gerais, programa do exame e referências bibliográficas 

constantes do anexo 5-A da NORMAM 03/2005. 

Para maiores informações, contatar o Setor de Habilitação e 

Embarcações da Capitania dos portos do Ceará.                          Fonte: CPCE 
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