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Agência da Capitania dos Portos em Camocim 

capacita aquaviários 

 Agência da Capitania dos Portos em Camocim (AgCamocim) realizou no 

período de 09 a 24 de agosto, o Curso de Formação de Pescadores 

Profissionais do Nível 1, dentro do Programa do Ensino Profissional 

Marítimo. Os alunos foram capacitados para tripularem embarcações de 

pesca, empregadas na navegação costeira e em mar aberto. Ao final do curso, 

foram habilitados e receberam os certificados de conclusão e a CIR – 

Caderneta de Inscrição e Registro, 30 

novos aquaviários no Curso de 

Formação de Pescadores Profissionais 

do Nível 1. 

A cerimônia de encerramento 

do curso e de entrega dos certificados 

e CIR - Cadernetas de Inscrição e 

Registro foi realizada nas 

dependências da Agência da 

Capitania dos Portos do Ceará em 

Camocim.    Fonte: CPCE AgCamocim 

e 3º DN. 

 

XI Regata Ecológica de Canoas de Barroquinha 
 

ealizou-se em 25 de agosto, a 11ª Edição da tradicional Regata 

Ecológica de Canoas de Barroquinha, que contou esse ano com a 

participação de 14 canoas à vela de construção artesanal. As 

embarcações, com cinco competidores cada, estavam distribuídas em uma 

única categoria e o evento foi coordenado pela Secretaria de Turismo e Pesca 

da Prefeitura Municipal de Barroquinha e com o apoio da Colônia de 

Pescadores Z – 23 de Bitupitá. 
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Aquaviários capacitados na AgCamocim. 
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Ao apoiar e colaborar com a 

organização desta Regata, a Capitania 

dos Portos do Ceará por meio de sua 

agência em Camocim contribuiu para a 

segurança dos participantes e garantiu 

o cumprimento das regras da 

Autoridade Marítima. Foi realizada 

palestra de orientação técnica no dia 

do evento, como também a inspeção, 

antes da largada, de todas as canoas c 

cadastradas na competição, incluindo 

as embarcações de apoio. Foi também 

verificada a documentação, o material de salvatagem e a habilitação dos 

condutores, de modo a propiciar completa segurança ao evento. Fonte: CPCE 

AgCamocim e 3º DN.  

 

SOAMAR-CE presente na visita guiada ao NPaOc 

Apa (121) 
 

 Sociedade dos Amigos da 

Marinha do Ceará, 

representada pelos diretores, 

CMG RR Gilberto Rangel, Rubens 

Studart e Henrique Braga, se fez 

presente à visita guiada ao Navio de 

Patrulha Oceânica APA (121) da 

classe Amazonas, realizada no dia 

17 de agosto. A embarcação, 

subordinada ao Grupamento de 

Patrulha Naval do Sudeste, no Rio de Janeiro, estava atracada no porto do 

Mucuripe, em escala prevista na sua viagem até Cartagena das Índias, na 

Colômbia, para representar a Marinha do Brasil na Operação UNITAS LIX. 

 

O comandante, Capitão de Fragata Eduardo Fernandes Luiz, recebeu os 

diretores da SOAMAR-CE e outros visitantes, explicando pessoalmente dados 

sobre o navio na Praça d’Armas, na sala de Controle de Sistemas de 

Armamentos e no Passadiço de Comando. O navio tem como símbolo um 

desenho do gavião-real seguido da expressão em inglês “So Prepared”. 

Indagado sobre o porquê dessa expressão de língua inglesa em uma navio da 
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Regata de canoas em Barroquinha. 

 

 

 

                                                   SOAMAR-CE 

 Comandante Eduardo Luiz ladeado pelos diretores 

comandante Rangel e Rubens Studart. 
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Marinha do Brasil, o comandante explicou que havia participado do 

recebimento e incorporação do navio no Reino Unido e, durante o treinamento 

FOST – Flag Officer sea Training, o desempenho da tripulação e do navio foram 

considerados de alto nível, sendo então classificado com essa honrosa 

designação.  

 

                                                                          


