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Ministro da Defesa faz sua primeira visita ao 
Complexo Naval de Itaguai 

m sua primeira visita oficial ao 

Complexo Naval de Itaguai, 

no Rio de Janeiro, em 01 de 

fevereiro; o Ministro da Defesa, 

Fernando Azevedo e Silva, foi 

recebido pelo Comandante da 

Marinha, Almirante de Esquadra 

Ilques Barbosa Junior e autoridades. 

Durante a visita, o Ministro da 

Defesa assistiu a uma palestra sobre 

o Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos (PROSUB); visitou a 

Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, a oficina principal de 

montagem dos submarinos; e conferiu as obras dos estaleiros e Base Naval, 

sendo apresentada uma maquete em 3D com a perspectiva do resultado final 

da construção. 

  

O Ministro também assinou o livro de estabelecimento do Submarino 

“Riachuelo” e percorreu o Centro de Simuladores, que tem como objetivo 

contribuir para o preparo das tripulações.                                   Fonte: MB - CPCE 

 

Militares da AgCamocim visitam o Campus do 

Instituto Federal do Ceará em Acaraú 
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                                                                             MB 

Autoridades durante a visita ao Complexo Naval 

de Itaguaí. 
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ilitares da Agência da Capitania dos Portos do Ceará em Camocim 

(AgCamocim), realizaram em 15 de fevereiro, visita ao Campus em 

Acaraú do Instituto Federal do Ceará - IFCE. O evento teve como 

propósito apresentar a infraestrutura de ensino aplicado aos cursos afetos ao 

Sistema de Ensino Profissional Marítimo (SEPM), conduzidos pelo Instituto, 

fruto do Acordo de Cooperação Técnica celebrado com a Marinha do Brasil, 

por meio do seu Órgão Central do SEPM, a Diretoria de Portos e Costas.  

 

Durante a visita, foi possível 

verificar a diversidade de recursos 

instrucionais oferecidos aos 

alunos, bem como as técnicas de 

ensino aplicadas aos cursos, 

combinando de forma harmônica 

a teoria e a prática. O Diretor-

Geral do Campus, Professor Dr. 

Manoel Paiva de Araújo, 

juntamente com o Coordenador 

dos Cursos, Professor Dr. João 

Vicente Mendes Santana, ex-

presidente da SOAMAR-Camocim reafirmaram o compromisso da IFCE-Acaraú 

em buscar o aperfeiçoamento contínuo dos cursos, por meios de novas 

ferramentas como, por exemplo, a utilização de uma embarcação de pesca, já 

instalada no campus, que servirá de laboratório de atividades práticas.  

 

Na ocasião, o Agente da Capitania dos Portos em Camocim, Capitão-

Tenente (AA) Peixoto, relembrou que o Ensino Profissional Marítimo tem por 

objetivo o preparo técnico-profissional e o desenvolvimento do conhecimento 

no domínio da Tecnologia Marítima e das Ciências Náuticas aos aquaviários. 

No caso em tela, os pescadores de Acaraú e municípios lindeiros, privilegiados 

em poder contar com a experiência e a infraestrutura de ensino da IFCE para 

a qualificação da comunidade marítima local.                          

                                                                Fonte: AgCamocim - CPCE 

 

Pescador é resgatado pela AgCamocim e trazido 

para atendimento médico em Acaraú 

M 

                                                             AgCamocim-CPCE 

 

Comitiva da AgCamocim no campus do IFCE em 

Acaraú. 
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 Marinha do Brasil, por meio da Agência da Capitania dos Portos do 

Ceará em Camocim (AgCamocim), realizou, no dia 26 de fevereiro, o 

resgate de um tripulante da embarcação de pesca Romanos, que estava 

a aproximadamente 10 milhas náuticas - o equivalente a 18 quilômetros - de 

Acaraú-CE, município localizado no litoral norte cearense. 

  

O tripulante resgatado apresentou 

problemas de saúde enquanto a 

embarcação estava no mar, o que levou 

ao pedido de resgate e acionamento do 

Serviço de Busca e Salvamento da 

Marinha (Salvamar), sediado no 

Comando do 3º Distrito Naval, em Natal-

RN, responsável por coordenar as 

operações de Busca e Salvamento em 

sua área de jurisdição. 

  

O resgate foi realizado por militares 

da AgCamocim, subordinada à Capitania dos Portos do Ceará, com o apoio de 

uma embarcação de pesca. O tripulante foi retirado da Romanos, levado para 

terra e encaminhado ao Hospital Maternidade Doutor Moura Ferreira, em 

Acaraú-CE, onde recebeu o atendimento médico adequado.       Fonte: CPCE.                                                          

 

 

                                                          

A 
                                              AgCamocim-CPCE 

 

Resgate e assistência ao tripulante da 

Romanos. 


