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

Comemora-se 155 Anos da Batalha Naval do 

Riachuelo - Data Magna da Marinha do Brasil 
 

o dia 11 de junho de 2020, comemora-se o 155° Aniversário da 

Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha do Brasil. Na 

Guerra da Tríplice Aliança, estava no comando da Força Naval, o 

Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Visconde de Tamandaré, incumbido de 

apoiar as tropas aliadas e efetuar o bloqueio dos Rios Paraguai e Paraná, a 

fim de impedir o recebimento de armamentos e suprimentos pelo inimigo. 

Nessa época, a Esquadra Imperial, vitoriosa nas campanhas de consolidação 

da Independência, possuía navios próprios para o alto-mar, de grande 

calado, o que impunha maiores habilidades para a navegação fluvial.  
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 Diante das dificuldades na navegação, a Segunda e a Terceira Divisões 

Navais da Esquadra, capitaneadas pelo Almirante Francisco Manoel Barroso 

da Silva, operavam no Rio Paraná. Os navios estavam fundeados nas 

proximidades da foz do Riachuelo, em 11 de junho de 1865. No amanhecer 

desse dia, os vigias avistaram, por montante, oito embarcações inimigas em 

formação de ataque, com seis chatas a reboque, apoiadas por canhões e 

soldados posicionados, de forma camuflada, nas barrancas próximas. Nos 

conveses da Corveta Parnaíba, tombaram dois de nossos maiores heróis: o 

Guarda-Marinha Greenhalgh, que lutou na defesa do Pavilhão Nacional; e o 

Imperial Marinheiro Marcílio Dias, que depois de aguerrido combate, veio a 

falecer. 

 Em manobra audaciosa, o Almirante Barroso alterou o rumo da 

batalha, seguido por outras embarcações nacionais que lograram êxito em 

danificar e afundar navios inimigos provocando a retirada das embarcações 

restantes, garantindo a vitória no que foi a Batalha Naval do Riachuelo, 

interrompendo o fluxo logístico do inimigo nas vias fluviais, dificultando o 

desempenho das forças oponentes, sendo uma importante conquista para o 

fim do conflito. 

 Com orgulho de seu passado e com ações que a preparam para o 

futuro, a Marinha do Brasil permanece atenta ao presente, avançando com 

seus Programas Estratégicos para adequar a Força Naval às ameaças 

existentes e à posição político-estratégica ocupada pelo Brasil, contribuindo 

para o desenvolvimento tecnológico e a geração de empregos no nosso País. 

Atualmente, contribuindo no combate contra o Coronavírus, uma nova luta, 

que acarreta graves efeitos nas esferas sanitárias, sociais e econômicas. 

                     “Sustentar o fogo, que a vitória é nossa”! 

 Com essas bandeiras içadas, o Almirante Barroso levou suas forças à 

Vitória em Riachuelo, um sinal permanente de ânimo aos que se engajam 

nos combates da Marinha do Brasil.                                             Fonte: MB 

 

Marinha do Brasil publica RFP para aquisição de 

novo Navio Polar 

om a obsolescência do Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel, a 

Marinha do Brasil mobiliza esforços no sentido de promover a 

substituição desse navio por outro mais moderno denominado Navio 

de Apoio Antártico (NApAnt), para a manutenção e abastecimento da 
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NApO Ary Rongel. 

Estação Antártica Comandante Ferraz e prover o apoio logístico e 

operacional aos projetos de pesquisa do Programa Antártico Brasileiro 

(Proantar). 

 Para tal, a Diretoria de Gestão de Programas da 

Marinha (DGePM) realiza a divulgação do documento Request for 

Proposal (RFP), até o dia 30 de junho, conforme transcrito no Diário Oficial 

da União, de 20 de maio de 2020. O objetivo da RFP é comunicar ao 

mercado e estabelecer requisitos e condições para selecionar a melhor 

proposta para aquisição de um Navio de Apoio Antártico (NApAnt), a ser 

construído no Brasil. 

  A aquisição do NApAnt visa 

manter os compromissos de cooperação 

internacional assumidos pelo Brasil no 

Tratado da Antártica, que culminou com 

a instalação da Estação Antártica 

Comandante Ferraz (EACF), em 1983. A 

partir da publicação no Diário Oficial da 

União, as empresas/grupos qualificados 

poderão solicitar o agendamento para a 

retirada da RFP na DGePM, por meio do 

e-mail: napant@marinha.mil.br. Os 

demais procedimentos para a habilitação dos representantes legais e 

retirada da RFP constam do Chamamento Público no DOU.              Fonte: MB                                                                                                              

 

Capitania dos Portos do Ceará e Docas do Ceará 

promovem nova desinfecção no porto 

 

m nova parceria, a Capitania dos 

Portos do Ceará e a Companhia 

Docas do Ceará promoveram 

nova ação preventiva de desinfecção 

nas áreas comuns do Porto de Fortaleza 

e do Núcleo de Apoio Portuário (NAP). A 

operação aconteceu na manhã do dia 

09 de junho com a participação de 12 

militares (cabos, sargentos e 

suboficiais) treinados em defesa 

biológica, e foram utilizados 10 litros de 
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Equipe de desinfecção no porto. 

mailto:napant@marinha.mil.br


 

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 

     “Cesta básica” doada. 

hipoclorito de sódio e 10 litros de álcool gel. 

 A diretoria da Companhia Docas do Ceará vem mantendo esforços 

para garantir a segurança dos colaboradores no ambiente de trabalho e 

demais pessoas que precisam circular no porto de Fortaleza. Usualmente, a 

equipe de serviços gerais está orientada para borrifar álcool gel 70% nas 

maçanetas de todas as portas, entre outros cuidados de saúde preventiva.                                    

                                                                                              Fonte: CDC 

Tripulação da Fragata Independência doa 
alimentos à famílias brasileiras no Líbano 

 
um oportuno gesto de 

solidariedade, a tripulação da 

Fragata Independência que 

participa da Comissão 

“Líbano XVII”, realizou no dia 27 de 

maio a doação de  19 cestas 

básicas a famílias brasileiras que 

vivem em condições de vulnerabilidade 

no Líbano. O Líbano vem atravessando 

ao longo dos anos, severa crise 

econômica que assola o país. Contudo, a situação foi agravada nos últimos 

meses pela pandemia da Covid-19 e isso fez com que muitas famílias, 

inclusive brasileiras que lá residem, passassem por dificuldades financeiras. 

 

 Para arrecadar doações foi realizada uma campanha a bordo com a 

participação de militares componentes do Estado-Maior da Força-Tarefa 

Marítima FTM-UNIFIL, tripulantes da Fragata Independência e integrantes da 

Adidância de Defesa, Naval, Exército e Aeronáutica no Líbano. Como 

Capitânia da FTM-UNIFIL, a Fragata Independência vem sendo empregada 

em patrulhas na costa libanesa, junto a outros cinco navios das marinhas da 

Alemanha, Bangladesh, Grécia, Indonésia e Turquia. O navio permanecerá 

na operação até 02 de dezembro, quando retornará ao Brasil.       Fonte: MB 
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