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A Fragata Independência no porto de Beirute. 

                                                                                                                                                                              

                    

 

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

Fragata Independência assumirá como Navio-

Capitânea da FTM-UNIFIL no Líbano 

 Fragata Independência atracou no sábado (11) no Porto de Beirute, 

no Líbano, para assumir como Navio-Capitânia da Força-Tarefa 

Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano - FTM-

UNIFIL. Será a 17ª participação do Brasil na FTM-UNIFIL, operação em que 

o Brasil começou a atuar em 2011. Desde então, 3,8 mil militares e seis 

navios brasileiros estiveram no Líbano. A embarcação brasileira permanecerá 

na área de operação de abril a dezembro de 2020, quando encerrará a 

participação de navios da Marinha do Brasil em atividade sob a égide da 

ONU na FTM-UNIFIL.  

 A missão do navio, com uma 

tripulação de cerca de 200 militares e 

uma aeronave WildLynx a bordo, será: 

apoiar o governo do Líbano na 

condução da vigilância marítima e de 

Operação de Interdição Marítima 

(MIO); aprimorar as capacidades da 

Marinha Libanesa (LAF-N) em relação 

ao treinamento; e conduzir a vigilância 

aérea, na medida do aplicável, 

levando em consideração a cobertura radar dos meios, sem prejuízo direto 

para outras tarefas. 

 Essa vigilância tem como objetivo impedir a entrada de armas e 

materiais correlatos ilegais no Líbano e permitir que o governo libanês 

proteja suas fronteiras marítimas e pontos de entrada pelo mar. Além disso, 

visa que o governo libanês cumpra suas responsabilidades de segurança no 

mar territorial de forma independente e contribui para a vigilância aérea 

permanente, cobrindo a Área Marítima de Operações e a Área Territorial. 
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                                                                 COM3DN 

 

Reflutuação do NM Ramco Crusader. 

                                                                                      Fonte: Defesanet 

 

Capitania dos Portos do Ceará apoia operação de 

reflutuação de embarcação naufragada 

 Capitania dos Portos do Ceará - CPCE apoiou, no sábado (11), a 

operação de reflutuação do rebocador NM Ramco Crusader, que 

naufragou em 2013, a cerca de 30 milhas náuticas – o equivalente a 

55,5 quilômetros – da costa do município de Beberibe-CE, tendo o casco 

sido localizado a 18 metros de profundidade. 

 O navio de suprimentos de 

plataformas de petróleo NM Ramco 

Crusader havia sofrido incêndio a 

bordo que provocou danos no 

compartimento de boreste da praça 

de máquinas e de parte da 

superestrutura, com posterior 

naufrágio, pequenos vazamentos de 

óleo lubrificante e óleo diesel, sem 

ocorrência de danos pessoais. A 

embarcação naufragada, que já 

estava assinalada como ponto de interesse dos mergulhadores foi 

reposicionada em outro local mais seguro para a navegação. 

 A operação de reflutuação foi conduzida por uma empresa 

especializada, com o objetivo de reposicionar a embarcação para novo 

afundamento em águas seguras. De acordo com o Gerente da empresa, a 

operação enfrentou dificuldades devido ao estado do mar, mas foi concluída 

de forma planejada e segura.                                            Fonte: COM3DN 

 
Empresa de pesca ganha a licitação para a 
concessão de área ociosa no porto de Fortaleza 
 

m pregão eletrônico realizado no início do mês de abril, a empresa 

cearense Compex apresentou a melhor proposta e tornou-se a 

vencedora do certame licitatório para a concessão da retroárea do 

Cais Pesqueiro do Porto de Fortaleza. A área, com mais de 11 mil metros 
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                                                 cidadeverde.com 

 
Militares da Marinha em praia no Piauí. 

quadrados (m²), foi arrematada por R$ 3,4 milhões e o contrato será 

assinado no próximo mês de maio. Após a assinatura do contrato, a Compex 

terá que pagar o valor ofertado no pregão ao longo dos próximos 20 anos, 

período de vigência do acordo.  

 A empresa pesqueira já apresentou o Plano Básico de Implantação 

(PBI), que prevê, entre outras informações, a estimativa de produção da 

indústria e estudos ambientais. Para a Presidente da Companhia Docas do 

Ceará, Mayhara Chaves, a ação reforça o foco nos negócios do porto, 

disponibilizando áreas ociosas e não essenciais às operações portuárias de 

movimentação de cargas, e ao mesmo tempo, oportuniza a abertura de 

novos negócios e empregos.                                                   Fonte: CDC 

Tráfego marítimo entre o Ceará e o Piauí é 

monitorado pela Marinha devido ao coronavírus  

enúncias chegaram à Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia no 

Piauí, relatando um tráfego intenso de transporte marítimo entre 

Bitupitá, no Ceará e Cajueiro da Praia. Considerando que o Ceará é 

um dos estados com grande número de contaminações pelo coronavírus, e a 

cidade de Barroquinha  possuir casos confirmados de covid-19, o município 

piauiense então acionou a Marinha do Brasil, bem como o Governo do 

Estado a fim de adotarem medidas urgentes de controle desse transporte. 

 

 A Capitania dos Portos do Piauí, a 

Polícia Militar e a Vigilância Sanitária do 

Município iniciaram ontem (14) 

barreiras sanitárias na divisa do Piauí 

com o Ceará para evitar o transporte 

marítimo de passageiros entre os dois 

estados. De acordo com a prefeitura, a 

Marinha distribui material informativo, 

bem como orientou alguns pescadores 

sobre o perigo de contágio e os 

cuidados que devem adotar. Além 

disso, a vigilância sanitária explicou sobre o avanço da contaminação do 

vírus e da situação atual no Ceará.                        Fonte: cidadeverde.com 
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                                           Aurélio Alves/O Povo 

 
Militares da Marinha na praia do Uruaú. 

AgAracati apoia buscas de suposto avião sinistrado 

no mar em Uruaú 

estemunhas relataram ontem a 

queda de uma aeronave não 

identificada, no litoral de 

Beberibe, mas buscas realizadas pela 

Coordenadoria Integrada de Operações 

Aéreas (Ciopaer) e pela AgAracati da 

Capitania dos Portos do Ceará ainda 

não encontraram sinais do acidente. 

Os relatos indicam que do aparelho 

saia fumaça, e o mesmo vinha em voo 

descendente e tentou subir, até que caiu no mar. O avião, que seria do tipo 

bimotor, seguia na direção de Fortaleza. Comunicados da ocorrência, o 

Ciopaer e a Capitania dos Portos do Ceará foram mobilizados para logo 

empreender as buscas no local indicado pelas testemunhas, não sendo ainda 

encontrados vítimas e destroços do suposto acidente. As buscas foram 

realizadas com o sobrevoo de helicóptero e o uso de embarcação da 

AgAracati que permaneceu no local até o final do dia.           Fonte: O Povo 

=============================================== 

                Oportunidades na Marinha 

 Inscrições abertas  

https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos 

Inscrições abertas  

https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinhafn/index_concursos.jsp?id_co

ncurso=61 
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