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                                                                    10ªRM 

  Tropas do Exército na Operação Mandacarú. 

                                                                                                                                                                              

                    

 

                                    Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará   –   Fundada em 23 de janeiro de 1974 

Garantia da Lei e da Ordem em vigor no Ceará 

m decorrência da grave crise na segurança pública no Ceará, a pedido 

do governador Camilo Santana foi decretada desde a semana passada 

a Garantia da Lei e da Ordem - GLO no estado. Prevista na 

Constituição Federal, a GLO é uma operação prevista na Constituição 

Federal, e realizada exclusivamente por ordem do presidente da República, 

da qual autoriza o uso das Forças Armadas.  

 A Operação de Garantia da Lei 

e da Ordem - GLO foi iniciada na 

última sexta-feira, dia 21, com foco 

no município de Fortaleza. A 

Operação denominada “Mandacaru” 

foi estabelecida em cumprimento ao 

Decreto nº 10.251, de 20 de 

fevereiro de 2020, envolvendo o 

emprego de efetivos das Forças 

Armadas e dos órgãos de segurança 

pública federais, estaduais e 

municipais. Organizações Militares 

das Forças Armadas sediadas no Ceará estão diretamente envolvidas na 

operação ou se encontram em prontidão, inclusive as da Marinha do Brasil.  

 Conforme os termos do Decreto, o governador já passou ao Comando 

da Operação, na 10ª Região Militar, o controle operacional dos efetivos e dos 

meios pertencentes aos órgãos de segurança pública federais e estaduais 

disponibilizados, incluindo quatro batalhões de Policiamento de Choque, três 

de Policiamento Raio e cinco de Policiamento Especializado. A preservação 

da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio serão 

realizadas por meio de atividades de patrulhamento ostensivo, com revista 

de veículos e pessoas, e utilização e outras medidas necessárias para o 
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                                                            Poder Naval 

 

Navio-espião russo Yantar.  

rápido restabelecimento das condições de normalidade no Estado do Ceará, 

com foco no município de Fortaleza.   

 Nesta segunda-feira, o ministro da Defesa, Gen. Fernando Azevedo e 

Silva, acompanhado dos ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Advocacia 

Geral da União, André Luiz Mendonça, desembarcaram em Fortaleza, para 

acompanhar a Operação de Garantia da Lei e da Ordem - GLO em curso no 

estado. Ainda no aeroporto, a comitiva embarcou em um helicóptero UH-15 

Super Cougar, do 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte 

(HU-41), da Marinha do Brasil, e realizaram um sobrevoo na região 

metropolitana da capital cearense.                             Fontes: MD e 10ªRM 

Navio-espião russo já partiu do Rio de Janeiro 

 Marinha do Brasil monitorou durante uma semana um navio russo de 

pesquisa e inteligência, suspeito de espionagem na Europa e nos 

Estados Unidos. O sinal de alerta foi aceso no último dia 10, quando o 

Centro Integrado de Segurança Marítima do Rio de Janeiro detectou o 

Yantar, uma embarcação de tecnologia avançada de sensores, que havia 

partido do Uruguai e se encontrava na Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do 

Brasil. Logo após um primeiro contato, o navio sumiu do monitoramento, 

levantando a hipótese de que o 

equipamento AIS, que permite a sua 

localização, tenha sido desligado. Em 

virtude da natureza da embarcação, 

uma operação de patrulha do navio 

foi imediatamente desencadeada e a 

embarcação localizada a 50 milhas 

(80 quilômetros) das praias do Rio, 

numa área de cabos submarinos de 

internet, atracando na noite do dia 

18 no porto do Rio. 

 Em nota, a Marinha do Brasil informou que a autorização de estadia da 

embarcação no Brasil foi solicitada pela “Adidância” Militar da Rússia, e 

seguiu os protocolos vigentes para a movimentação de navios de guerra e 

de Estado estrangeiros nas Águas Jurisdicionais Brasileiras. Por suas 

características, o referido navio é acompanhado pela Marinha do Brasil, 

durante todo o trânsito e tal procedimento é adotado para todos os navios 

de interesse navegando por nossos mares e rios. 
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                                         MB 

   

Evacuação aeromédica. 

 A Marinha do Brasil (MB) informou que o Navio de Pesquisa 

Oceanográfico russo Yantar desatracou do porto do Rio de Janeiro, no dia 

21, com destino declarado à Lisboa, Portugal.     

                                                        Fontes: MB e Defesa Aérea e Naval 

 
Marinha resgata pescador em pleno Carnaval 
 

 Capitania dos Portos do Ceará e a Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceara 

participaram de mais uma operação de 

resgate e evacuação aeromédica; dessa vez um 

pescador que estava embarcado a 644 quilômetros 

de Fortaleza com suspeita de ter sofrido Acidente 

Vascular Cerebral. A Operação de Busca e 

Salvamento foi coordenada pelo Salvamar Norte, 

com o apoio do Salvamar Nordeste, e contou com a 

participação integrada de equipes de militares do 

Ceará, do Rebocador de Alto Mar RbAM Triunfo, da 

Base Naval de Natal e da Aeronave UH-15, do 1º 

Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do 

Norte, subordinado ao Comando do 4° Distrito 

Naval e sediado em Belém, no Pará. 

 O homem, natural do Rio Grande do Norte, cuja identidade não foi 

divulgada, tinha 55 anos e enquanto esteve a bordo do RbAM Triunfo, ficou 

sob os cuidados de uma equipe médica da Base Naval de Natal. 

Posteriormente foi encaminhado para um hospital em Natal.  

                                                                              Fonte: O Povo e G1 

 

EAMCE e AgCamocim realizam projeto “Pátria 
Amada Brasil”  

                                               

 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará e  a Agência da Capitania 

dos Portos do Ceará em Camocim (AgCamocim) realizaram mais uma 

edição do projeto “Pátria Amada Brasil”, sendo desta vez beneficiados 

respectivamente, os adolescentes, de 13 a 17 anos, integrantes do núcleo 

juvenil do Conselho Comunitário de Defesa Social (CCDS) do município de 

Caucaia, e os alunos da Escola de Ensino Fundamental Hamilton Fonseca 

Rocha. Durante o evento em Camocim, no dia 03 de fevereiro, foi realizado 
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                                                            AgCamocim

  Participantes do Projeto “Pátria Amada Brasil” na 

sede da AgCamocim. 

                                                                   EAMCE  

Participantes do Projeto “Pátria Amada Brasil” na 

EAMCE. 

o Cerimonial à Bandeira narrado, com o canto do Hino Nacional, envolvendo 

a participação dos alunos, professores e alguns familiares que puderam, na 

oportunidade, conhecer um pouco das tradições navais e equipamentos 

utilizados pela AgCamocim, no âmbito de suas atividades como componente 

do Sistema de Segurança do Tráfego Aquaviário (SSTA). 

 

 Em Fortaleza, a ação contou 

com a participação do Capitão de 

Fragata Alexandre Silva, Comandante 

da EAMCE, que explicou a missão da 

Escola e tirou dúvidas dos presentes. 

Os adolescentes receberam 

informações sobre as formas de 

ingresso na Marinha e o trabalho 

realizado pela EAMCE, além de 

participarem de visita guiada pelo 

Suboficial-Mor Ednardo às instalações 

da Escola. 

 

 Os presentes demonstraram 

entusiasmo e emoção durante o 

evento, conduzido por militares da 

Marinha do Brasil em Camocim, que 

reforçaram a necessidade de 

resgatar os valores cívicos, o 

respeito e o amor à Pátria. Além da 

valorização da educação cívica, o 

“Pátria Amada Brasil”, Projeto do 

Comando de Operações Navais, 

pretende criar vínculos das futuras 

gerações com a Marinha, aumentando na sociedade a percepção sobre a 

importância do mar e das águas interiores para o País e estimular crianças a 

partir de seis anos a conhecerem os Símbolos Nacionais, terem exemplos de 

civismo e de respeito à nossa Pátria.                    Fonte: Com3DN e EAMCE 

                                                         

                                                                                    


