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                                                                                  Com3DN 

 
               VA Leandro e a Governadora do RN. 

  

Passagem de Comando no Grupamento de 
Patrulha Naval do Nordeste 

ealizou-se no dia 16 de janeiro, em Natal e a bordo do Navio-Patrulha 

Oceânico Araguari, a cerimônia de passagem do Comando do 

Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste (ComGptPatNavNE). 

realizou, no dia 16 de janeiro. Na ocasião, o Capitão de Mar e Guerra 

Alexandre Gildes Borges assumiu o Comando do Grupamento de Patrulha 

Naval do Nordeste, cargo exercido por dois anos pelo Capitão de Fragata 

Paulo Roberto da Costa Barros, período em que, entre outras realizações do 

ComGptPatNavNE, se destacaram a comissão “Caribex 2018” e a execução 

pioneira de operações aéreas conjuntas, envolvendo aeronaves da Força 

Aérea Brasileira e navios da Marinha do Brasil, aumentando a 

interoperabilidade no mar das 

duas Forças. Com sete navios 

subordinados, o ComGptPatNavNe 

realiza, na área sob jurisdição do 

Comando do 3º Distrito Naval, 

socorro e salvamento marítimo, 

patrulha, inspeção e operações 

navais, a fim de contribuir para a 

salvaguarda da vida humana e 

para a segurança e controle dos 

interesses do Brasil no mar.  

A cerimônia realizou-se sob o comando do Vice-almirante Joése de 

Andrade Bandeira Leandro, foi prestigiada por autoridades locais e pela 

Governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que 

enalteceu a importância da Marinha do Brasil para o País.  

“Na condição de Governadora, meu papel é participar desse momento    

de troca de comando, prestigiando a Marinha e seu importante papel, 
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                                                                           EAMCE 

 
             Aula inaugural da turma LIMA/2019 

de cuidar das nossas águas e fronteiras a partir de uma cidade como 

Natal, que tem uma localização muito estratégica para a ‘Amazônia 

Azul’”, afirmou.             Fonte: Com3DN 

 
EAMCE realiza a aula inaugural da turma LIMA/ 
2019 

 
m Nota divulgada, a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará 

realizou no dia 21 de janeiro de 2019, a aula inaugural para os 299 

alunos da Turma LIMA/2019. A aula foi ministrada pelo assessor de 

ensino CC(T) Deusmar Santos de Moraes, que falou sobre sua experiência 

de vida na Marinha, “relatando o início da sua carreira, como aprendiz de 

marinheiro na EAMCE no ano de 1981 e que, após muito estudo e dedicação 

conseguiu ser aprovado para o Quadro de Oficiais Auxiliares da Armada na 

Turma de 2003”. 

 

A aula, que tem como intuito 

motivar os novos alunos, mostrou, 

a partir do relato do oficial, as 

vantagens de seguir a carreira 

militar, as oportunidades de 

crescimento profissional e pessoal 

e a vasta experiência adquirida 

durante toda a sua trajetória na 

Marinha do Brasil. As aulas 

inaugurais que acontecem sempre 

no início do ano, tem contribuído, 

por despertar nos alunos recém-chegados do meio civil, o sentimento de 

orgulho por terem ingressado na Marinha do Brasil e por motivá-los, cada 

vez mais, a permanecerem na vida militar, como forma de sempre alcançar 

o sucesso.                                                                       Fonte: EAMCE 

 
Marinha envia helicóptero para busca e resgate em 
Brumadinho 

m virtude da tragédia ocorrida em Brumadinho – MG, o Ministério da 

Defesa solicitou à Marinha do Brasil o envio de um helicóptero para 

prover apoio às operações de busca e resgate. O aparelho 
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                                                                                MB 

 
                            Fragata União 

disponibilizado, um UH-15 Super Cougar (H225M), do 2º Esquadrão de 

Helicópteros de Emprego Geral, está subordinado ao Comando da Força 

Aeronaval, e saiu ontem da Base Aérea e Naval de São Pedro da Aldeia para 

o aeroporto do Galeão. Partirá hoje desse aeroporto para Brumadinho 

transportando militares da Força de Fuzileiros Navais.                                            

                                                                  Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

Fragata União substituirá a Fragata Liberal no 
Líbano 

stá previsto para o dia 27 

de janeiro, a partida da 

Fragata União F45, da Base 

Naval do Rio de Janeiro para 

Beirute, onde deverá chegar após 

escalas em  Natal (BRA), Funchal 

(PRT) e Valência (ESP). A partir 

de 15 de março, a Fragata União 

passará a integrar a Força-Tarefa 

Marítima (FTM) da Força Interina 

das Nações Unidas do Líbano (UNIFIL), em substituição à Fragata Liberal 

F43, que participa da operação desde setembro de 2018. 

A missão UNIFIL foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), 

em 1978, e desde 2011, foi autorizado, pelo Congresso Nacional, o envio de 

um navio da Marinha do Brasil para integrar a Força-Tarefa Marítima (FTM) 

da UNIFIL e contribuir para a garantia da paz e da segurança no sul do 

Líbano. Recentemente, oficiais da Marinha do Brasil foram condecorados 

pela ONU, pelos serviços prestados a essa importante missão de paz. 

                                                                                         Fonte: Poder Naval 

 

“Road show” do Grupo Fincantieri traz a ministra 

da Defesa da Itália ao Brasil 

 
m outubro do ano passado, o consórcio que faz parte o estaleiro 

italiano Fincantieri foi selecionado na short list dos concorrentes para a 

licitação promovida pela Marinha do Brasil, que deve concluír-se, em 

março com a escolha da proposta que vai construir corvetas da nova Classe 
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                                                            Fairplay.ihs.com 

 
                     Estaleiro Fincantiere - Itália 

Nota 

 

O soamarino cearense Victor Frota Pinto é homenageado no III Workshop Luso-

Brasileiro de Engenharia Diagnóstica, realizado nos últimos dias em Fortaleza. Victor foi 

um dos idealizadores do primeiro evento sobre Engenharia Diagnóstica no Brasil realizado na 

capital cearense em 2010, quando presidente da ABENC – CE. 

 

 

Tamandaré. O evento trouxe a ministra da Defesa da Itália, Elisabetta 

Trenta, que visitou o Recife nesta quarta-feira (23) e depois seguiu para 

reunião em Brasília com Presidente da República em exercício, Hamilton 

Mourão. A licitação em tela, objetiva a fabricação de navios de defesa 

marítima para o Brasil, com expectativa de construção em Pernambuco. 

O consórcio vencedor da licitação irá construir quatro corvetas da nova 

Classe Tamandaré para a Marinha 

Brasileira, que serão usadas para 

fazer a vigilância da costa e para 

participar de missões de paz da 

Organização das Nações Unidas. 

As novas embarcações terão uma 

tecnologia mais avançada, mais 

autonomia de navegação e 

capacidade para até 136 

tripulantes. O custo das corvetas é 

de R$ 1,6 bilhão. 

Na visita, a ministra foi acompanhada por empresários 

pernambucanos, almirantes da Marinha, diplomatas e empresários italianos. 

Visitou o porto de Suape, no Grande Recife, e destacou a importância de 

estreitar a cooperação entre os dois países, ressaltando que “a chegada da 

indústria italiana deve fortalecer o desenvolvimento do Brasil, sobretudo no 

que se refere à segurança nacional”, promovendo a criação e o 

desenvolvimento da cadeia de suprimentos das pequenas e médias 

empresas locais e nacionais.                    Fontes: DefesaNet e Poder Naval 
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