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PHM Atlântico tem chegada prevista no Rio de 

Janeiro para 25 de agosto 

 PHM Atlântico encontra-se em águas do litoral do estado do Rio de 

Janeiro e se aproxima de Cabo Frio onde, ao largo, deve iniciar hoje a 

VSA (Vistoria de Segurança de Aviação), com o objetivo de deixar o 

navio apto a realizar operações aéreas seguras com os helicópteros da Força 

Aeronaval. Diversas aeronaves vão pousar a bordo do porta-helicópteros para 

a realização da VSA. Também está previsto o embarque da imprensa, no dia 

24 de agosto, para realizar a cobertura jornalística da chegada do navio-

capitânea no Rio de Janeiro.                                        Fonte: (Poder Naval)                                                       

Corveta Barroso suspende para as operações 

ATLASUR XI e IBSAMAR VI 

o dia 17 de agosto, o Grupo-

Tarefa (GT) comandado pelo 

Comandante do 2º 

Esquadrão de Escolta, Capitão de 

Mar e Guerra Sérgio Blanco Ozório, 

composto pela Corveta “Barroso”, 

um helicóptero UH-12 “Esquilo” e 

um Destacamento de Mergulhadores 

de Combate, iniciou o trânsito rumo 

ao continente africano, onde 

realizará as operações ATLASUR XI, 

IBSAMAR VI. 

A ATLASUR é uma operação realizada, a cada dois anos, pelas Marinhas 

da Argentina, África do Sul, Brasil e Uruguai, e tem como propósito a 

realização de exercícios militares para consolidar a presença dos participantes 
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Corveta Barroso partindo da Base Naval do Rio de 

Janeiro. 
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no Atlântico Sul. A décima primeira edição ocorre no período entre o dia 31 

de agosto e o dia 20 de setembro. Após o término da operação ATLASUR, a 

Corveta “Barroso” visitará o Porto de Maputo, Moçambique, onde atenderá a 

diversos eventos programados no contexto da Política Externa brasileira, em 

apoio à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

Por último, o navio participará da Operação IBSAMAR, que ocorre desde 

2008, bianualmente, e conta com a participação de meios operativos das 

Marinhas da Índia, África do Sul e Brasil. Os exercícios serão realizados no 

período entre 1º e 13 de outubro, na costa sul-africana, e serão empregados 

os portos sede de Simon’s Town e Cape Town, na África do Sul. (Fonte: MB e 

Poder Naval) 

  

Pescadores concluem curso de capacitação na 
Capitania dos Portos do Ceará 

 Capitania dos Portos do Ceará, por meio da Divisão de Ensino e 

Habilitação promoveu no mês passado o Curso da Capacitação 

Aquaviária, para pessoas que exercem atividades marítimas. Ontem, 

dia 21 de agosto, foi realizada a 

solenidade de entrega dos 

certificados de conclusão do curso e 

das Carteiras de Inscrição e Registro 

(CIR) aos 29 participantes 

aprovados. Os participantes 

assistiram as aulas na sede da 

Capitania dos Portos do Ceará, no 

período de 16 a 31 de julho do 

corrente ano, em período integral, 

com intensa abordagem sobre a 

Segurança no Mar.    

Para a comunidade de pescadores, a conquista da Carteira de Inscrição 

e Registro representa mais do que os aspectos da segurança no mar, mas, 

sobretudo, a garantia de trabalhar legalmente na atividade pesqueira 

marítima e de ter direitos aos benefícios trabalhistas e previdenciários da 

profissão.                                                             (Fonte: Diário do Nordeste) 

                                                                          

A 
                                                    Diário do Nordeste 

Capitão dos Portos entrega certificado e CIR a 

concludente do curso. 

 

 

 


