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

Comandante da Marinha participa de 

videoconferência com a diretoria da ABIMDE  
 

 Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, Comandante da 

Marinha do Brasil, participou na tarde de ontem de uma 

videoconferência com diretores da Associação Brasileira das 

Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança – ABIMDE, contemplando 

informações importantes para as empresas da Base Industrial de Defesa. Na 

ocasião, o Almirante Ilques falou sobre o tema “Mobilização Naval e sua 

Interação com a Base Industrial de Defesa e Segurança” e conclamou a 

formação de uma parceria sólida e mais intensa com as empresas que 

integram a ABIMDE. 

 

 O Comandante da Marinha 

destacou a capacitação técnica que 

as empresas da Base Industrial de 

Defesa possuem e o grande potencial 

de uma contribuição maior às Forças 

Armadas. Reforçou que a Marinha 

intensificou suas operações nos 

últimos dois anos em diversas ações, 

como prevenção e combate a 

desastres ambientais, e 

recentemente, os esforços no combate ao novo coronavírus. 

 Em sua participação, o Almirante afirmou: “A ABIMDE vai poder 

constatar quais são as linhas mestras que a Marinha do Brasil está 

pensando, em termos de Defesa, e como podem agir para fortalecer o 

atendimento”. Afirmou também que: “Temos de montar com a ABIMDE uma 

interação permanente, não só retórica, mas com ações legislativas, uso 

comum de estrutura de interesse e compartilhando conhecimentos”. 

O 

ANO III      05 DE JUNHO DE 2020 

SOAMARCE INFORMA 
A

M
IG

O
DA MAR

IN
H

A

CEARÁ
 

023/2020 



 

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 

 
 

                                                                    MB 

 
MV Stellar Banner. 

 

 O presidente da ABIMDE, Roberto Gallo, destacou a importância do 

encontro, enaltecendo que as respostas do Comandante da Marinha foram 

muito esclarecedoras”.                                     Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

Encerrada a retirada da carga do MV Stella Banner 

 Marinha do Brasil encerrou a fase de retirada da carga do Navio 

Mercante MV Stellar Banner com a remoção de cerca de 145 mil 

toneladas de minério de ferro e iniciou a etapa de reflutuação. O 

navio encontra-se com inclinação de 13,5 graus, 12 graus a menos após o 

encalhe no litoral maranhense, já expondo parte do convés que estava 

submerso. As atividades continuam em andamento. 

 O Navio Patrulha Guanabara, da 

Marinha do Brasil, está no local em 

ação de monitoramento. Também 

participa da operação embarcação 

especializada na retirada de óleo 

combustível do navio, cumprindo o 

Plano de Reflutuação e Salvatagem 

aprovado pelo Comando do 4o Distrito 

Naval e fiscalizado pela Capitania dos 

Portos do Maranhão, IBAMA e autoridades ambientais do Estado do 

Maranhão. Já estão em andamento as vistorias técnicas para avaliação dos 

danos estruturais na parte submersa da embarcação, por meio de inspeções 

realizadas com mergulhadores e veículos remotos de mergulho. Continuam 

os esforços dos órgãos e empresas envolvidas, empregando os recursos 

possíveis, restituindo e priorizando a salvaguarda da vida humana no mar, a 

proteção do meio ambiente e a segurança da navegação.                                   

                                                                     Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

CPCE intensifica inspeções navais em praias e 

lagoas 
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 Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) intensificou as ações 

de inspeção naval no mês de maio, quando fiscalizou 26 embarcações 

em 12 missões realizadas em praias e lagoas das cidades 

de Fortaleza, Aquiraz e Caucaia. 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, a CPCE tem 

promovido, nos últimos meses, ações 

de conscientização sobre o novo 

coronavírus. Durante as 

ações, foram realizadas orientações 

sobre medidas de prevenção e 

de higiene, modos de transmissão e os 

cuidados a serem tomados pela 

população.                        Fonte: CPCE 

 

Em desfavorável cenário econômico, o porto de 
Fortaleza amplia a movimentação de carga 
 

m contraponto ao desfavorável 

cenário econômico atual, os 

granéis sólidos impulsionaram 

mais uma vez a movimentação de 

cargas no porto de Fortaleza com alta 

de 44% em maio em relação ao mesmo 

mês do ano passado. Foram 256.027 

toneladas ante 177.780 toneladas. São 

cinco meses seguidos em que os 

granéis sólidos (cereais e não cereais) 

lideram a pauta de importações e 

exportações neste modal marítimo cearense, localizado no Mucuripe, que já 

conta com o montante acumulado em 2020 de 971.614 toneladas e alta de 

27,5% (em 2019, foram 761.996 toneladas). No somatório geral, de janeiro 

a maio foram movimentados 2 milhões de toneladas de cargas, 13,56% a 

mais que os cinco primeiros meses do ano passado. 

 

 Hoje, os granéis sólidos respondem por 48% de tudo o que é 

movimentado no Porto de Fortaleza, seguido pelos granéis líquidos (42,6%) 

A 

E 

                                                               CPCE 

                
Grupo de inspeção naval. 

                                                                 CDC

 
Movimentação de granéis sólidos no porto do 

Mucuripe. 
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e cargas gerais (9,4%). Entre as cargas programadas para embarque em 

junho, estão: 7.500 toneladas de tarugo, 4.000 toneladas de barras de aço, 

1.900 contêineres para a Europa, 21.000 toneladas de manganês para a 

China, 27.000 toneladas de clínquer e 6.500 toneladas de escória. 

 

 A presidente da Companhia Docas do Ceará destaca que além do foco 

principal na movimentação de granéis sólidos e líquidos, o porto também 

opera satisfatoriamente com carga em contêineres comuns e refrigerados.  

                                                                                              Fonte: CDC 

 

Força Aeronaval completa hoje 59 anos de criação 

e bons serviços 

 Força Aeronaval da Marinha do Brasil foi criada 

pelo Aviso Ministerial nº 1.003, em 05 de junho de 

1961, visando organizar os meios aeronavais sob 

um comando operativo, vindo a funcionar inicialmente à 

bordo do Navio-Aeródromo Ligeiro Minas Gerais (A 11). 

Em 1971, sua sede foi transferida para a cidade de São 

Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no estado do Rio de 

Janeiro, onde está até os dias atuais. 

 

 No decorrer de 59 anos, foram criadas e ativadas 

diversas Organizações Militares (OM) subordinadas ao 

Comando da Força Aeronaval, que conta hoje com cinco 

Esquadrões de Helicópteros, um Esquadrão de Aviões, e mais quatro 

Esquadrões de Helicópteros sediados em: Manaus, subordinado ao Comando 

do 9º Distrito Naval: Ladário, subordinado ao Comando do 6° Distrito Naval: 

Rio Grande, subordinado ao Comando 5° Distrito Naval e mais recentemente 

Belém, subordinado ao Comando do 4° Distrito Naval. Conta também com 

quatro OM’s de apoio, sendo uma Base, um Centro de Instrução, um Centro 

de Intendência e uma Policlínica.  

 

 Não obstante os inúmeros desafios enfrentados por todos os seus 

tripulantes, ao longo de sua existência, a Força Aeronaval permanece 

enfrentando desafios e obstáculos, para manter com eficiência os propósitos 

previstos em sua missão “proporcionar o apoio aéreo adequado aos 

Comandos Operativos no desempenho de suas tarefas, a fim de contribuir 
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para a realização de operações navais e operações terrestres de caráter 

naval”. Seu atual comandante é o Contra-Almirante Paulo Renato Rohwer 

Santos.                                                          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       

  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


 

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 

 
 

  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

