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Passagem do estandarte do Corpo de Fuzileiros 

Navais. 

                                                                                                                                                                              

                    

 

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

Troca do Comandante Geral do Corpo de Fuzileiros 

Navais 

a manhã do dia 12 de maio, aconteceu na Fortaleza de São José da 

Ilha das Cobras, no Centro do Rio de Janeiro, assumiu o Comando-

Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, o Almirante de Esquadra (FN) 

Paulo Martino Zuccaro. A cerimônia restrita, presidida pelo Comandante da 

Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, foi transmitida em 

tempo real pelo Facebook da Marinha do Brasil, atingindo cerca de 100 mil 

pessoas. 

 A cerimônia foi marcada 

pela passagem do estandarte do 

Corpo de Fuzileiros Navais, do 

Almirante de Esquadra (FN) 

Alexandre José Barreto de 

Mattos, comandante nos últimos 

três anos, para o novo 

Comandante-Geral empossado. 

O Almirante de Esquadra (FN) 

Zuccaro destacou em sua fala 

sobre os desafios e adversidades 

que se apresentam no cenário 

atual. Declarou ainda o 

Almirante, que: “Talvez minha mais importante tarefa, ao menos nesses 

movimentos iniciais, seja contribuir para que o Comandante da Marinha nos 

guie a um porto seguro cruzando os mares muito revoltos que vemos à 

proa”. 

 Após 48 anos de serviço ativo na Marinha do Brasil, o Almirante de 

Esquadra (FN) Alexandre agradeceu o apoio recebido ao longo da carreira e 
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                                                       Marcel & Ruud Coster 

 

Tanker Pacific Onyx. 

se mostrou orgulhoso ao constatar os avanços alcançados neste último ciclo. 

Participaram ainda do ato os Comandantes da Força de Fuzileiros da 

Esquadra, do Pessoal de Fuzileiros Navais, do Material de Fuzileiros Navais e 

o Secretário da Comissão de Promoção de Oficiais.                                      

                                                                 Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

Dois navios em quarentena ao largo do Mucuripe 

ois navios estão em quarentena fundeados ao largo (5 Km) do Porto 

de Fortaleza por trazerem pessoas com suspeita ou com confirmação 

de contaminação do Covid-19. As embarcações estão isoladas, sem a 

possibilidade de embarque ou desembarque de pessoas. Conforme a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou o isolamento dos 

navios, um deles, o rebocador offshore Biguá, está impedido de continuar 

com suas operações desde o dia 25 de abril. Dois dos quatro tripulantes 

foram confirmados com a enfermidade, embora estejam assintomáticos. 

Outras nove pessoas a bordo apresentaram sintoma. Apenas uma pessoa 

pode desembarcar, no dia 28 de abril, para acompanhamento médico 

hospitalar, segundo a Marinha do Brasil. 

 O outro navio é o “tanker” 

Pacific Onyx, em isolamento 

desde o dia 3 de maio, segundo 

a Anvisa. Um paciente com 

suspeita de contágio foi 

desembarcado para receber 

atendimento em uma unidade de 

saúde. Uma mulher com suspeita 

de contaminação pelo novo 

coronavírus, ainda aguarda o 

resultado dos exames. A 

embarcação leva 25 tripulantes. 

A Anvisa, que coordena as ações dessas ocorrências, informa ainda que o 

tempo de impedimento do retorno às atividades das embarcações depende 

da data de aparecimento dos últimas casos confirmados ou suspeitas entre 

os ocupantes dos navios.                                                         Fonte: G1 

 

NSS Guillobel é transferido para o setor operativo 

da Marinha 
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or meio da Ordem do Dia nº 02/2020, a Diretoria-Geral do Materiial da 

Marinha transferiu desde 12 de maio de 2020, a subordinação 

do Navio de Socorro Submarino (NSS) Guillobel (K 120) para o 

Comando de Operações Navais. A embarcação é destinada a apoiar a 

realização, com segurança, de provas de mar, avaliações operacionais e 

exercícios da Força de Submarinos. Possibilita 

também o aperfeiçoamento das capacidades em 

conduzir Operações de Socorro e Salvamento, e 

permite o incremento do potencial para a 

realização de atividades de mergulho saturado e 

pesquisas submarinas. As características 

versáteis do navio possibilitam seu emprego 

dual em apoio logístico, por exemplo, à Estação 

Antártica Comandante Ferraz, em substituição 

eventual aos meios especializados.  

 O Comandante da DGMM, Almirante de Esquadra José Augusto Vieira 

da Cunha de Menezes, registrou o reconhecimento do trabalho realizado por 

todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a incorporação do 

navio. Por fim, desejou a o comandante do NSS Guillobel e sua tripulação, 

felicidades, bons ventos e mares tranquilos no cumprimento de sua missão 

no Setor Operativo.                                         Fonte: Defesa Aérea e Naval                                            

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

                Oportunidades na Marinha 

 Inscrições até 07/06/2020 

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

urso=377 
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https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=377
https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=377
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