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CMG Madson Cardoso Santana ladeado pelos 

representantes da Fotoimagem. 

  

Produção do livro “Portos da América do Sul e do 
Panamá” tem o apoio da Capitania dos Portos do 

Ceará 

 Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) recepcionou e apoiou a equipe técnica 

da empresa Fotoimagem Editora e Fotografia, que está produzindo o livro 

“Portos da América do Sul e do Panamá”, obra que registra a história de 86 

portos sul-americanos e panamenhos, além de 54 Organizações Militares da Marinha 

do Brasil, entre as quais estão a CPCE e a Escola de Aprendizes Marinheiros do 

Ceará. 

O projeto, criado pelo fotógrafo 

catarinense Flávio Berger, vem desde 

17 de janeiro de 2018 viajando com sua 

equipe em um motor-home pelos portos 

de interesse, coletando dados e 

realizando fotografias terrestres e 

aéreas de alta definição, com auxílio de 

“drones” e outros equipamentos. A 

equipe da Fotoimagem Editora e 

Fotografia esteve no Ceará, no período 

de 9 a 12 de fevereiro, seguindo para a 

próxima escala da jornada em Natal..  

Autor de livros como Portos e Terminais do Brasil e o Glossário Portuário 

Ilustrado, Berger explica que ter a Marinha do Brasil como parceira contribui 

positivamente para o projeto. “O conceito da Marinha do Brasil no cenário internacional 

é muito elevado e facilita nossa entrada em outros países, o que ajuda muito nosso 

trabalho”.                       .                                                              Fonte: Com3DN 

Projeto “Pátria Amada Brasil” em Aracati  
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       Cerimonial à Bandeira na EEFM Beni Carvalho 

                                                                                     MB 

 

   Concepção artística da Corveta Classe Tamandaré. 

 Agência da Capitania dos Portos em Aracati realizou, no dia 08 de 

fevereiro, o projeto “Pátria Amada Brasil” para 700 estudantes da 

Escola de Ensino Fundamental e Médio Beni Carvalho, em Aracati-CE. 

Na oportunidade, os estudantes participaram do Cerimonial à Bandeira, 

conduzido pelos militares da Marinha, e assistiram a uma palestra sobre as 

formas de ingresso na Marinha do Brasil.  

Em franco depoimento, a 

Diretora da escola, Joseni 

Soares, destacou a importância 

do projeto em aproximar a 

Marinha dos alunos e 

instituições de ensino, 

afirmando que: “Tivemos o 

privilégio de ver um cerimonial 

conduzido pela Marinha em 

nossa escola”. O projeto “Pátria 

Amada Brasil”, conduzido pelo 

Comando de Operações Navais, 

tem o objetivo de incentivar o 

espírito cívico e a valorização dos símbolos nacionais nas escolas, 

especialmente para os alunos dos ensinos fundamental e médio. 

                                                                                       Fonte: Com3DN 

 

Corvetas Tamandaré – Últimas ofertas devem ser 

apresentadas até 8 de março  

onforme o cronograma da 

licitação, a Marinha do 

Brasil receberá no dia 8 

de março, a chamada best and 

final offer (BAFO) dos quatro 

consórcios pré-selecionados, 

em outubro passado, para 

disputar o contrato de 

fabricação dos quatro navios de 

escolta da Classe Tamandaré. A 

previsão é de que o anúncio do 

vencedor saia duas semanas mais tarde, no dia 22 de março. Os líderes dos 

consórcios pré-selecionados, compostos dos estaleiros Damen (Holanda), 
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ThyssenKrupp (Alemanha), Fincantieri (Itália) e Naval Group (França), 

estimam que o custo de produção das embarcações será de 

aproximadamente 2 bilhões de dólares (aí incluídos os compromissos de 

offset). 

A conclusão do processo licitatório e a assinatura do contrato geram 

grande expectativa, sobretudo quanto a possibilidade que isso possa ocorrer 

solenemente, ainda nesse ano, quando das comemorações do Dia do 

Marinheiro, no dia 13 de dezembro, o que dependerá dos detalhes previstos 

nos instrumentos contratuais.                                        Fonte: Poder Naval 

EAMCE premia militares e civis 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará realizou no dia 13 de 

fevereiro de 2019, cerimônia para entrega dos prêmios: “Militar 

Padrão”, “TTC Padrão”, “Servidor Civil Padrão” e Pelotão Marcílio Dias. 

Conforme o cerimonial, no primeiro momento foi entregue os prêmios aos 

militares e servidor civil que se destacaram em suas funções, por atenderem 

os requisitos previstos, no 2º semestre do ano de 2018.  

Os agraciados foram os seguintes: SO-RM1-ES Manoel Mário Alves 

filho, 2ºSG-FN-IN Alexandre Rogério da Cruz, MN-RM2 Anderson Pereira da 

Silva, e a Servidora Civil Madigê Braga Silva. Em seguida, foi realizada a 

entrega do troféu e distintivos ao Pelotão Marcílio Dias do mês de 

janeiro/2019, sendo agraciado com o título o 8º pelotão, por ter tido obtido 

a maior média de notas no somatório das seguintes modalidades escolares: 

adestramento de ordem unida e competições esportivas.         Fonte: EAMCE 
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