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Nessa Páscoa, vamos celebrar a ressurreição de Cristo, com reflexão, 
esperança e paz. São os votos da Diretoria da SOAMAR-CE para a 

família soamarina e a família naval. 

EAMCE representa a Marinha em evento sobre 
energia solar 

Realizou-se em Fortaleza, no Centro 

de Eventos, nos dias 10 e 11 de 

abril, o Intersolar Summit Brasil 

Nordeste, evento de negócios 

estabelecendo conexões entre os 

players da geração de energia 

fotovoltaica. O evento foi voltado 

para especialistas brasileiros e 

estrangeiros, enfocando a produção 

de energia solar e renovável da 

região. O objetivo do evento foi 

trazer informações aprofundadas, permitir oportunidades de contatos de alto 

nível, expandir o uso de tecnologias fotovoltaicas (FV) a níveis regional e 

nacional, e fortalecer o setor brasileiro, especialmente no contexto atual, em 
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que um número crescente de projetos de geração distribuída devem entrar 

em funcionamento. 

 

 A Marinha do Brasil participou do evento com a Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará (EAMCE), representando a Comissão Interna de 

Conservação de Energia da Marinha (CICEMAR), sendo feita uma 

apresentação sobre a “Gestão de Eficiência Energética na Marinha do Brasil”, 

ressaltando as ações, atividades, metas, objetivos e diretrizes do Projeto 

“CON ENERGIA”, criado pela CICEMAR para alinhar a MB com soluções de 

alto nível para a racionalização e a maior eficiência no uso de insumos 

energéticos, visando a economia de energia e a inserção da Força em um 

ambiente onde gestão inteligente atrelada à tecnologia avançada produzirá 

resultados surpreendentes.                                                   Fonte: EAMCE 

 

Marinha do Brasil apresenta sua Política naval 
 

e acordo com o documento 

elaborado pela Marinha do 

Brasil, “o País tem um papel de 

destaque no mundo, sendo o quinto 

maior país em extensão territorial, 

estando entre os dez mais populosos e 

com uma das maiores economias do 

planeta. Dotado de ampla gama de 

recursos naturais, como água doce e 

terras cultiváveis, e de capacidade 

tecnológica e industrial avançada, o País tem elevado potencial para ampliar 

sua projeção internacional, o que, eventualmente, pode despertar conflitos 

de interesses. Assim, desde o tempo de paz, é imprescindível que o Brasil 

disponha de Forças Armadas modernas, equipadas e capacitadas para 

garantir sua soberania e interesses estratégicos, e que respaldem sua 

política externa e posicionamentos nos fóruns internacionais”. Em aderência 

aos objetivos e diretrizes estabelecidos na Política Nacional de Defesa (PND) 

e na Estratégia Nacional de Defesa (END), documentos de alto nível que 

condicionam o preparo e o emprego das Forças Armadas, cabe à Marinha do 

Brasil (MB) o emprego do Poder Naval.  

 Em sua mensagem no documento, o Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, reafirma que: “A Política Naval 

tem o propósito de estabelecer os Objetivos Navais, que devem ser 
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MS Pacific Pincess. 

alcançados pela MB, orienta seu planejamento estratégico, sendo formulada 

em um ambiente onde estão presentes fatores que, ao influenciar sua 

concepção, serão determinantes para uma coerência com a realidade”.                           

                                                                                                        Fonte: MB 

 
MS Pacific Princess atracou no porto do Mucuripe 
 

 Companhia Docas do Ceará informou que o porto de Fortaleza 

recebeu nesta quarta-feira (17 de Abril) o navio MS Pacific Princess, 

da armadora Princess Cruises, com cerca de mil visitantes (700 

passageiros e 350 tripulantes), encerrando a temporada de cruzeiros 2018-

2019 em Fortaleza. Além de Fortaleza, o MS Pacific Princess também esteve 

presente no Porto de Natal, sendo estas duas as únicas cidades brasileiras a 

receberem a embarcação.  

 

 A Companhia Docas do 

Ceará, em parceria com as 

Secretaria do Turismo do 

Estado e do Município, e o 

apoio de outros órgãos 

públicos de apoio, recepcionou 

os turistas com guias e 

operadores bilíngues e brindes. O cruzeiro é o último da temporada, que 

recomeça em outubro. Este ano, o Ceará recebeu cinco navios de cruzeiros, 

totalizando quase 11 mil visitantes. Além do número expressivo de turistas 

que visitaram a capital cearense por meio do Porto de Fortaleza, a CDC 

também registrou um importante crescimento de 108,36% nas exportações 

de frutas no ano de 2018, reforçando suas qualidades nas operações 

comerciais e turísticas.                                                             Fonte: CDC 

 

Marinha do Brasil adquire duas lanchas blindadas 
para operações portuárias 

 Marinha do Brasil, por meio do 2° Distrito Naval, assinou o contrato 

com a empresa DGS Defense para aquisição de duas lanchas de ação 

rápida com proteção balística Raptor 888 MK2. As ‘Raptor´s’ serão 

empregadas no patrulhamento na Baía de Todos os Santos, área de 

jurisdição do 2° Distrito Naval. “As lanchas deverão ser entregues no final 

deste ano, e são fruto de uma parceria entre o 2° Distrito Naval e a 
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Lanchas blindadas Raptor. 

Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Essa aquisição 

permitirá a realização de operações de abordagem e outras ações de 

segurança em conjunto com a Polícia Militar da Bahia.”, explicou o 

Comandante do 2° Distrito Naval. 

 As embarcações irão incrementar a fiscalização das águas interiores e 

o combate aos crimes transfronteiriços e ambientais na área de jurisdição do 

2°Distrito Naval, composta pelos estados da Bahia, Sergipe e parte de Minas 

Gerais. Esta área apresenta características específicas, marcadas por águas 

rasas, presença de altos fundos e, principalmente, de pedras. 

 Tais situações representam 

um risco e necessitam de 

embarcações com baixo calado, 

casco reforçado, dotado de 

resistência superior a impactos. 

Assim, o projeto das Embarcações 

Tubulares Rígidas Híbridas (ETRH) 

foi considerado adequado para a 

navegabilidade na área. 

Mostrando-se vantajosas em 

relação aos demais tipos de 

embarcações, principalmente no tocante à resistência ao choque mecânico, 

à incrustação do casco, à necessidade de manutenção, ao tempo de garantia 

e à maior durabilidade. 

                                                                     Fonte: Defesa Aérea e Naval 

                                      

                                                             


