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Teste do motor elétrico do S40 no cais. 

                                                                                                                                                                              

                    

 

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

Realizado teste do motor elétrico de propulsão do 

Submarino Riachuelo 
 

rabalhando em regime especial de operação, seguindo os protocolos 

de segurança e preservação da saúde contra a Covid-19, a equipe da 

Itaguaí Construções Navais, em mais uma demonstração de superação 

realizou os testes do motor elétrico de propulsão do S40 Riachuelo, 

simulando operações do submarino em alto mar. O teste foi realizado com o 

submarino atracado no cais da base de submarinos em Itaguaí 

 

 Essa etapa significa um grande 

avanço no cronograma de testes da 

embarcação e para o PROSUB que 

modernizará a Força de Submarinos 

da Marinha do Brasil, com novos 

submarinos de tecnologia francesa, 

transferindo o know-how da 

construção de submarinos para a 

indústria nacional de defesa. Se 

aproxima o início dos testes 

operacionais da Marinha, que então 

terá em seus meios, o submarino convencional mais moderno do mundo em 

águas brasileiras.                                            Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

Capitania dos Portos do Ceará realiza desinfecção 

de locais em Fortaleza e Aracati 

Em continuidade às ações de combate ao COVID-19, a Capitania dos Portos 

do Ceará promoveu a desinfecção de dois locais distintos, em Fortaleza e 
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Aracati. Inicialmente, a ação aconteceu em Fortaleza, 14 de maio de 2020 

na Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco, onde foram 

desinfectadas áreas de acesso público, como saguão e cantina, além das 

áreas administrativa e de acesso restrito. Na oportunidade, foram 

empregados militares habilitados para a desinfecção de ambientes, material 

e pessoal, sob orientação de militares especializados em defesa Nuclear, 

Biológica, Química e Radiológica. A atividade ocorreu em horário reservado, 

sem a concentração de pessoas no local, o que permitiu a aplicação de 

forma segura dos produtos químicos.  

 No dia 18 de maio, a ação 

aconteceu na Agência da Capitania dos 

Portos em Aracati (AgAracati), como 

parte da Operação “Grande Muralha”, 

da Marinha do Brasil. Como ação de 

prevenção, foram desinfectadas 

instalações e materiais da AgAracati, 

bem como foi realizada instrução para 

a tripulação sobre como manter os 

ambientes higienizados. Nas duas 

oportunidades, foram empregados 

militares habilitados para a desinfecção de ambientes, material e pessoal, 

em Estágios de Capacitação ministrados pela Equipe de Resposta Nuclear, 

Biológica, Química e Radiológica do Comando do 3º Distrito Naval.  

                                                                                               Fonte: MB 

 

Portos cearenses têm destacado desempenho 

s portos cearenses no Pecém e no Mucuripe vem apresentando 

resultados significativos para a economia cearense e maior eficiência 

operacional em suas plantas portuárias. A Companhia Docas do 

Ceará fechou o balanço financeiro do primeiro quadrimestre deste ano com 

alta de 7,94%, em comparação ao mesmo período de 2019. A receita 

oriunda das cargas movimentadas, de janeiro a abril último, atingiu o 

montante superior a R$ 22 milhões, com forte contribuição da 

movimentação dos granéis sólidos (cereais e não-cereais). No âmbito do 

Nordeste, o Porto de Fortaleza movimentou 40% de todo o trigo no ano 

passado. De acordo com a Diretoria de Administração e Finanças da 

Companhia Docas do Ceará, o incremento na movimentação dos granéis 

sólidos, que vem contribuindo para o bom desempenho do resultado 
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Desinfecção na AgAracati. 



 

Sociedade Amigos da Marinha – CE    SOAMAR-CE     Diretoria de Divulgação 
Av. Vicente de Castro, 4917, bairro Vicente Pinzon – Fortaleza/CE  60.180-410 

Fone: (85)3219-5558  soamarce.divulg@gmail.com 

 
 

financeiro da CDC, faz parte do planejamento estratégico aprovado pela 

diretoria executiva da companhia. 

 Por sua vez, o Porto do Pecém atingiu no último dia 18 de maio, a 

marca histórica de 10 milhões de toneladas de placas de aço embarcadas, 

desde 2016, para outros países e outros estados do Brasil. As placas são 

produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP). No domingo, dia 

17 de maio, após cinco dias de operação, foram embarcadas 2.338 placas – 

o equivalente a 48.708 toneladas no navio MV Menomonee, atracado no 

berço 7 do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT). Antes do embarque das 

placas de aço em direção aos Estados Unidos, iniciado no dia 13 de maio, o 

terminal cearense contabilizava o total de 9.966.985 de toneladas 

movimentadas a partir da produção da CSP. Com essa última operação, foi 

atingida a marca de 10.015.593 de toneladas de placas de aço embarcadas, 

através do Porto do Pecém, entre agosto de 2016 e maio de 2020. 

Fontes: CDC e Governo do Ceará                                                            

 

Militares da Marinha do Brasil participam de 
Campanha de Doação de Sangue em Fortaleza  
 

ilitares da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea 

Brasileira participaram no dia 15 de maio, de Campanha de Doação 

de Sangue realizada em Fortaleza. A campanha tem o propósito de 

reforçar o estoque de bolsas de sangue e plaquetas do Centro de 

Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) durante a pandemia do 

coronavírus. A ação teve a participação voluntária de 100 militares das 

Forças Armadas, que contribuíram com as doações, bem como 

conscientizaram a sociedade sobre a importância do gesto de solidariedade. 

                                                                                       Fonte: COM3DN 

 

Oficial Fuzileiro Naval brasileiro é eleito Instrutor 
do Ano pelo Exército americano 
 

 Capitão de Corveta (FN) Adelton Ferreira Dias foi eleito, em 12 de 

maio, Instrutor do Ano do U.S. Army Training and Doutrine 

Command (TRADOC). O reconhecimento veio após ele ser premiado, 

em janeiro, como Instrutor do Ano de 2019 pelo Instituto do Hemisfério 

Ocidental para Cooperação em Segurança – Western Hemisphere Institute 

for Security Cooperation (WHINSEC), nos Estados Unidos. Participaram da 
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disputa instrutores dos Estados Unidos, que representam 80% do total, além 

de outros 17 países, incluindo o Brasil. A cerimônia de premiação deve 

ocorrer em agosto, na Virgínia, nos Estados Unidos. 

 A trajetória do Comandante Adelton como instrutor nos Estados Unidos 

teve início em 2018, quando foi designado chefe da Divisão de Táticas do 

WHINSEC, na Geórgia, EUA. Ao longo de dois anos de comissão, esteve à 

frente de quatro cursos, dando aulas para alunos de 26 países do hemisfério 

ocidental. Alguns dos requisitos para ser instrutor incluem a realização de 

cursos obrigatórios, possuir 80 horas como instrutor assistente e passar por 

avaliações interna e externa. 

 Como instrutor certificado do 

instituto, o militar está apto para 

concorrer ao prêmio de Instrutor do 

Ano pelo TRADOC e para o programa 

de valorização de instrutor do Exército 

americano. “Tive a oportunidade de 

fazer mais dois cursos na área de 

ensino: o Evaluating Instructor Course 

e o Instructional Design Basic Course. 

O primeiro me qualificou para ser 

avaliador de qualquer instrução no U.S. Army e o segundo a revisar Planos 

de Lição e apresentações de aulas”, ressaltou o CC (FN) Adelton. 

                                                          Fonte: Reprodução parcial DefesaTV 

 

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

                Oportunidades na Marinha 

 Inscrições até 07/06/2020 

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

urso=377                 

                                                                                    

                                                           Defesa TV

CC(FN) Adelton Ferreira Dias. 

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

