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                                                                   EAMCE 

 

CMG Ricardo Barillo Cruz na entrega dos 
alimentos. 

                                                                                                                                                                              

                    

 

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

CPCE e EAMCE doam alimentos para famílias 

beneficiadas pelo PROFESP 

uma ação que totalizou a distribuição de cerca de 7,5 toneladas de 

alimentos, a Capitania dos Portos do Ceará e a Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará realizaram a entrega de kits de alimentação 

para 500 famílias beneficiadas do Programa Forças no Esporte - PROFESP 

em Fortaleza-CE, entre os dias 16 e 22 de abril. 

 O Programa Forças no Esporte é desenvolvido pelo Ministério da 

Defesa, com o apoio das Forças Armadas, sendo destinado ao atendimento 

de crianças e adolescentes de ambos os sexos, de 6 até os 18 anos de 

idade, e em situação de vulnerabilidade social. 

 Além do acesso à prática de 

atividades esportivas físicas 

saudáveis e de atividades 

socialmente inclusivas, realizadas no 

contraturno escolar, dentro de 

Organizações Militares, o Programa 

dá direito, ainda, a refeições diárias. 

A distribuição dos kits de 

alimentação é uma forma de buscar 

atenuar as dificuldades enfrentadas 

por suas famílias 

 Em agradecida manifestação, Ana Lima, 26 anos, mãe de Bianca Lima, 

de 8 anos, afirmou que: “o PROFESP tem feito a diferença na vida da aluna. 

Com todo esse tempo em casa, ela fala que tem saudades do projeto. 

Bianca se tornou uma menina proativa, aprendeu coisas novas. A Marinha 

do Brasil tem ajudado bastante, se mostrado presente, se preocupando e 

mandando mensagens para saber como estão as crianças. Essa ação das 
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                                                                       CDC 

 

Carregamento de alimentos no porão. 

cestas básicas é mais um ato de carinho para com elas. Muito obrigada”, 

concluiu. 

 Para garantir a segurança e o bem-estar dos presentes, as atividades 

cumpriram todas as recomendações dos órgãos de saúde e de vigilância 

sanitária para prevenção ao coronavírus.            Fontes: COM3DN e EAMCE 

 

Após 180 dias, chega ao fim a OPERANTAR 

XXXVIII 

pós 180 dias de comissão, chega ao fim a missão OPERANTAR 

XXXVIII. O Navio Polar Almirante Maximiano e o Navio de Apoio 

Oceanográfico Ary Rongel regressaram ao Rio de Janeiro, no início do 

mês. Em cerca de quatro meses de operação, foram realizadas inúmeras 

atividades em apoio ao Programa Antártico Brasileiro, sob a coordenação da 

Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. 

Dentre as ações desenvolvidas, destacam-se o apoio logístico à Estação 

Antártica Comandante Ferraz, o suporte a 22 projetos de pesquisa 

brasileiros, totalizando 204 pesquisadores embarcados, a participação nas 

buscas do evento SAR, relativo à aeronave C-130 da Força Aérea do Chile, e 

a realização de levantamentos hidrográficos para atualização de cartas 

náuticas da Antártica.                                    Fonte: Defesa Aérea e Naval 

Alimentos são exportados para a Venezuela e El 

Salvador pelo Mucuripe 

ela terceira vez nesse ano no 

porto do Mucuripe, será 

carregada nessa semana, uma 

nova remessa de farinha de trigo, 

massas e margarina com destino a El 

Salvador e Venezuela. Este é o 

terceiro navio carregado com as 

mesmas cargas, que somarão um 

total de 13.500 toneladas 

contratadas até maio. O primeiro carregamento aconteceu em janeiro, com 

o embarque de 600 toneladas, e as próximas serão de 2.600 toneladas em 

cada um dos quatro navios, num total de seis navios já programados. Cada 

operação, que pode 
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                                                             AgCamocim 

 
Militares da MB em fiscalização. 

levar até quatro dias, gera aproximadamente 250 postos de trabalho dentro 

do porto.  

 Somente um operador portuário já movimentou, desde janeiro, outras 

10 mil toneladas de produtos siderúrgicos para o Peru, 38 mil toneladas de 

coque de petróleo importado dos Estados Unidos e 7 mil toneladas de óxido 

de magnesita exportado para New Orleans. Ainda está prevista a chegada ao 

porto, de mais 40 mil toneladas de coque de petróleo em maio e outras 8 

mil toneladas de produtos siderúrgicos seguirão para o Peru nos meses de 

maio e junho, com 4 mil toneladas em cada mês.       Fonte: CDC 

AgCamocim realiza ações de inspeção naval e 

conscientização sobre o coronavírus 

A Agência da Capitania dos Portos 

em Camocim intensificou, nos dias 

17 e 18 de abril, as ações 

de inspeção naval nas praias 

localizadas entre os municípios de 

Barroquinha e Chaval, na divisa dos 

estados do Ceará e do Piauí. Além da 

fiscalização do tráfego aquaviário, no 

sentido de garantir a segurança da 

navegação, a salvaguarda da vida 

humana no mar e a prevenção da 

poluição hídrica, as ações também 

são utilizadas para conscientizar a população sobre o coronavírus. Na 

ocasião, os inspetores navais orientaram proprietários de embarcações e 

passageiros, bem como a comunidade marítima local, quanto às medidas de 

prevenção e enfrentamento ao coronavírus.                              Fonte: MB 
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                Oportunidades na Marinha 

 Inscrições abertas 
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https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_conc

urso=377 

 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 

Inscrições abertas 

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