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                                                                           MB 

 
Major-General Stefano Del Col observa o 

exercício do passadiço. 

       

      CONTRA O VÍRUS NÃO TEMOS QUE DISCUTIR E SIM AGIR, COM RAPIDEZ. 

                                                                                                                                                                              

                    

 

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

Fragata Independência realiza exercício de tiro real 

no Líbano 
 

m 21 de maio, a Fragata Independência, Navio-Capitânia da Força 

Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL) realizou exercício 

de tiro real com o canhão de 4,5 pol e os canhões de 40mm. O evento 

contou com a presença do Comandante da Missão, o Major-General Stefano 

Del Col (Head of Mission & Force Commander – HoM/FC), além do 

Comandante da FTM-UNIFIL, Contra-Almirante Sergio Renato Berna 

Salguerinho. 

 O exercício foi realizado 

durante a quinta patrulha do Navio 

Capitânia, em uma área específica 

para exercícios, próxima a Área 

Marítima de Operações, com o 

propósito de manter o nível de 

adestramento das equipes e manter 

a capacidade operativa dos sistemas 

e do armamento do navio. Após o 

exercício, o Maj. Gen. Stefano Del 

Col visitou o Navio-Capitânia, 

percorrendo diversos 

compartimentos da Fragata “Independência”. 

 A FTM, único componente naval atualmente em operação em uma 

missão de manutenção de paz da Organização das Nações Unidas, tem como 
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uma de suas tarefas assistir o Governo do Líbano na realização da Vigilância 

Marítima e nas atividades de Operação de Interdição Marítima, a fim de 

apoiar as Forças Armadas Libanesas no impedimento da entrada de 

armamento não autorizado no território do Líbano, por via marítima. 

O Brasil assumiu o comando da Força-Tarefa há mais de nove anos, em 

fevereiro de 2011 e, a partir de novembro daquele mesmo ano, passou a 

enviar regularmente navios para atuarem como seu Capitânia. 

                                                                                                Fonte: MB 

 

Pilotos do futuro esquadrão de transaporte da 

Marinha estão sendo treinados em Parnamirim 
s Oficiais da Marinha do Brasil que estão fazendo o Curso de 

Especialização Operacional da Aviação de Transporte (CEO-TR), 

realizaram o primeiro voo em conjunto com os demais estagiários 

egressos da Academia da Força Aérea (AFA), em 18 de maio de 2020. O 

treinamento está sendo realizado no Primeiro Esquadrão do Quinto Grupo de 

Aviação (1º/5º GAV) – Esquadrão Rumba, sediado na Base Aérea de Natal, 

em Parnamirim. 

 O Capitão de Corveta Thiago 

Mendes Franco e o Capitão-Tenente 

Caio Cardinot da Costa farão o curso 

completo da aeronave C-95M 

Bandeirante, ministrado pelos 

instrutores do Esquadrão Rumba. O 

objetivo é que a instrução dê 

prosseguimento à formação dos 

Oficiais Aviadores Navais, que irão 

compor o efetivo do 1º Esquadrão de 

Aviões de Transporte (VE-1), da 

Marinha do Brasil, com previsão de criação em 2021. 

 Além de aprenderem como empregar um vetor da aviação multimotor 

após aproximadamente 100 horas de voo na aeronave C-95 Bandeirante, os 

estagiários da Marinha do Brasil também realizarão o intercâmbio de 

conhecimento e doutrina de funcionamento de um Esquadrão de Transporte 

Aéreo na Força Aérea Brasileira.                                                Fonte: FAB 

 

O 

                                                                    FAB 

 Aeronave C-95M. 
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EAMCE amplia capacidade de atendimento a 

pacientes com COVID-19 
 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) vem 

concentrando esforços a fim de melhor atender a Família Naval na 

área do Comando do 3º Distrito 

Naval (Com3oDN). Para tal, foram 

prontificados quatro novos leitos de 

internação no Hospital Geral do Exército 

de Fortaleza (HGEF), elevando a 

capacidade de atendimento dos 

pacientes diagnosticados com COVID-

19. Cabe ressaltar que a ativação dos 

leitos de internação foi possível devido 

à aquisição de respiradores, entre 

outros equipamentos. 

 

 As melhorias realizadas irão aperfeiçoar os tratamentos clínicos e 

terapêuticos ofertados no Ceará, disponibilizando para militares, servidores 

civis, dependentes e pensionistas da Marinha do Brasil um atendimento 

ainda mais eficaz no enfrentamento à COVID-19, reforçando, assim, o 

compromisso com a Família Naval.                                        Fonte: EAMCE 

 

CPCE realiza ações de Inspeção Naval em sete 

municípios 
 

 Capitania dos Portos do Ceará 

realizou 33 ações de Inspeção 

Naval em sete municípios do 

Estado durante os meses de março e 

abril, contemplando praias e lagoas das 

cidades de Fortaleza, Trairi, Aquiraz, 

Cascavel, Caucaia, Paracuru e 

Beberibe. Além da fiscalização do 

tráfego aquaviário, com o propósito de 

garantir a salvaguarda da vida humana 

no mar, a segurança da navegação e a 

prevenção à poluição hídrica, os militares orientaram os tripulantes das 

embarcações fiscalizadas e integrantes da comunidade marítima sobre as 
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                                                              EAMCE 

                
Novos leitos disponíveis no HGEF. 

                                                               CPCE 

 
Inspeção Naval. 
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                                                       AgCamocim 

                   

Militares em doação de sangue. 

ações de  enfrentamento ao coronavírus. Na ocasião, foram abordadas as 

medidas de prevenção e de higiene, os modos de transmissão do vírus e os 

cuidados a serem tomados com os grupos considerados de risco.  

                                                                                       Fonte: Com3DN 

Reconstruído o Farolete “Praia do Futuro” 

 Serviço de Sinalização Náutica do 

Nordeste (SSN-3) realizou a 

reconstrução do Farolete “Praia do 

Futuro”, localizado em Fortaleza-CE. O 

farolete fica localizado em uma área de 

quebra-mar, de 600 metros de comprimento, 

e se encontrava deteriorado pela ação do 

tempo. Para o trabalho de reconstrução, que 

foi iniciado em 28 de abril e concluído em 15 

de maio de 2020, foram empregados seis 

militares do SSN-3, que realizaram serviços 

de metalurgia e alvenaria para a 

reconstrução do sinal náutico. A prontificação 

do farolete contribuirá para a segurança da 

navegação na área marítima do Estado do 

Ceará.                                 Fonte: Com3DN 

AgCamocim participa da Campanha de Doação de 
Sangue 

 Agência da Capitania dos Portos 

do Ceará em Camocim 

realizou  nos dias 21 e 22 de 

maio, Campanha de Doação voluntária 

de Sangue em parceria com o Centro 

de Hematologia e Hemoterapia do 

Ceará (HEMOCE - Regional Sobral). O 

evento foi realizado nas dependências 

da AgCamocim, com o propósito de 

reforçar o estoque de bolsas de sangue 

e plaquetas do HEMOCE durante a 

pandemia do coronavírus. A ação teve a 

O 

A 

                                          MB 

 
Recuperação do farolete. 
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participação de 180 voluntários, incluindo militares que contribuíram com as 

doações, bem como conscientizaram a sociedade sobre a importância desse 

gesto de solidariedade.                                                      Fonte: Com3DN 

 

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

                Oportunidades na Marinha 

 Inscrições até 07/06/2020 

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

urso=377       

  Provas Suspensas 

https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/provas-dos-concursos-para-

o-corpo-de-engenheiros-e-corpo-de-sa%C3%BAde-s%C3%A3o-suspensas 

 Inscrições encerradas – A definir data da 

prova 

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

urso=392 

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
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/provas-dos-concursos-para-o-corpo-de-engenheiros-e-corpo-de-sa%C3%BAde-s%C3%A3o-suspensas
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=noticias/provas-dos-concursos-para-o-corpo-de-engenheiros-e-corpo-de-sa%C3%BAde-s%C3%A3o-suspensas
https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=392
https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=392
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  A definir data da prova 

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

urso=384 

                                                                                    

https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=384
https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinha/index_concursos.jsp?id_concurso=384

