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PHM Atlântico já se encontra em águas 
jurisdicionais brasileiras 

m sua jornada transatlântica rumo ao Rio de Janeiro, o PHM Atlântico 
entrou  em  águas  jurisdicionais  brasileiras,  e  no  dia  17  de  agosto 
realizou o primeiro Cerimonial à bandeira. O navio estava a 150 milhas 

náuticas a sudoeste do arquipélago São Pedro e São Paulo. O Cerimonial à 
Bandeira  faz  parte  de  um  conjunto 
de tradições em uso nas Marinhas de 
Guerra, em sinal de honra e respeito. 

O momento se reveste de 
grande significado para o comando e 
a tripulação, e simboliza o início das 
atividades do mais importante navio 
(futuro  capitânea)  da  Esquadra  da 
Marinha  do  Brasil,  na  defesa  dos 
interesses nacionais no mar.                                
Fonte: (Marinha do Brasil)                                                       

Dragagem do porto do Mucuripe 

rossegue o serviço de dragagem na bacia do porto do Mucuripe, iniciado 
em  7  de  julho  de  2018,  pela  empresa  belga  Jan  de  Nul  do  Brasil 
Dragagem  ltda..  O  serviço  de  dragagem  trará  benefícios  para  as 

manobras e atracação das embarcações de maior porte, especialmente para 
o berço de múltiplo uso (cargas e passageiros), uma vez que o calado será 
ampliado de 10 para 13 metros, possibilitando a atracação de grandes navios 
de cruzeiro, em frete ao terminal marítimo já construído. 
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Para a execução do serviço, a empresa Jan de Nul do Brasil contratou a 
tradicional  empresa  Wilson  Sons  Agência,  do  Grupo  Wilson  Sons,  para  o 
fornecimento  dos  equipamentos  de  dragagem,  que  se  compõem  da  draga 
mecânica Il Príncipe, e dos batelões 
Niña e Santiago, que operam já na 
dragagem do porto. A dragagem era 
esperada  para  antes  da  Copa  do 
Mundo de Futebol de 2014, mas os 
recursos orçamentários e a licitação 
somente  aconteceram  no  final  de 
2017. Conforme a empresa 
vencedora do certame licitatório, 
espera-se que o serviço seja 
concluído antes do prazo previsto em 
contrato. 
  

Agência da Capitania em Camocim apresenta o 
Concurso de Redação Operação Cisne Branco em 
escola de Granja-CE.  

 Agência  da  Capitania  dos  Portos  do  Ceará  em  Camocim  realizou 
palestra para os alunos, professores envolvidos e a Direção da Escola 
Estadual de Educação Profissional (EEEP) Guilherme Teles Gouveia no 

município de Granja – CE, no dia 9 de agosto, sobre o Concurso de Redação 
da  Operação  "Cisne  Branco  2018",  da  Marinha  do  Brasil.  O  objetivo  da 
Operação  “Cisne  Branco”  para  o  ano  de  2018  é  despertar  na  comunidade 
escolar o interesse pelos assuntos relacionados à Marinha do Brasil e às coisas 
do mar, e serão: 

- Ensino Fundamental: “No mar, segurança em primeiro lugar”; e  

- Ensino Médio: “Marinha do Brasil: mais do que uma carreira, uma opção 
de vida”.  

                                                              (Fonte: 3º DN e AgCamocim) 
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          Equipamentos de dragagem no porto. 

 
 
 

REGISTRO 
Informamos que a celebração religiosa pelo 30º dia do falecimento da Sra. Maria 

Zilmar Parente Borges, será realizada amanhã, dia 21 de agosto de 2018, às 17:00, na 
Capela do Hospital Militar, localizada na avenida Desembargador Moreira, esquina com 

a rua Eduardo Garcia.  
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