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A bordo de navio subordinado ao Com3DN. 

                                                                                                                                                                              

                    

 

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

Comandante da Marinha visita o 3º Distrito Naval 

 Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa 

Junior, visitou, no dia 02 de julho, a sede e organizações militares 

subordinadas ao Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN). As 

atividades foram acompanhadas pelo Comandante do 3º Distrito Naval, 

Vice-Almirante Alan Guimarães Azevedo, e pelo Chefe de Gabinete do 

Comandante da Marinha, Vice-Almirante Eduardo Machado Vasquez. 

 A programação foi iniciada com a 

inauguração do Núcleo de Atendimento 

ao Idoso na Marinha, localizado no 

Complexo da Base Naval de Natal-RN, 

que prestará assistência aos usuários 

do Sistema de Saúde da Marinha com 

idade igual ou superior a 60 anos. Na 

sequência, o Comandante da Marinha foi 

a bordo do Navio-Patrulha Oceânico 

“Araguari” e do Navio-Patrulha “Macau”. 

Antes de deixar o Complexo da Base Naval de Natal, o Almirante de Esquadra 

Ilques conheceu o terreno em que será construído o novo Hospital Naval de 

Natal. 

  A visita foi encerrada na sede do Com3ºDN, onde o Comandante da 

Marinha acompanhou o funcionamento do Comando Conjunto Rio Grande do 

Norte e Paraíba, no âmbito da Operação “Covid-19”, e do Centro de 

Operações de Incidentes de Poluição por Óleo.                                                              

                                                                            Fonte: Reprodução/MB 
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                                                          Com3DN

Desinfecção no passadiço de máquinas. 

                                                          Com3DN 

Vista do arquipélago, de bordo do NPa 

Macau. 

o escopo da Operação “Grande Muralha” da Marinha do Brasil, cujas 

ações na área de jurisdição do 3º Distrito Naval envolvem a atuação 

diversificada no combate à propagação do COVID-19, o Comando do 

Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste - ComGptPatNavNE realizou, de 

22 a 26 de junho, a desinfecção de cinco  navios subordinados. 

 Nesse período, foram realizadas 

ações de desinfecção no Navio-Patrulha 

Oceânico Araguari, no Rebocador de 

Alto-Mar Triunfo e nos Navios-Patrulha 

Macau, Graúna e Goiana. Nas ações de 

prevenção e enfrentamento ao COVID-

19, foram desinfectadas instalações e 

materiais dos Navios, cobertas de rancho 

e alojamentos, bem como foi realizada 

instrução para a tripulação sobre como 

manter os ambientes higienizados. 

Costumeiramente, conforme o programa de qualificação, foram empregados 

militares do ComGptPatNavNE para a desinfecção de ambientes, material e 

pessoal.                                                                            Fonte: Com3DN 

 

Navio-Patrulha Macau realiza comissão em apoio à 

estação científica 
 

m atenção à programação de 

apoio logístico à Estação 

Científica do Arquipélago de São 

Pedro e São Paulo, o Navio-Patrulha 

NPa Macau subordinado ao Comando do 

Grupamento de Patrulha Naval do 

Nordeste, realizou, no período de 15 a 

19 de junho, comissão em apoio, 

visando a prestação de suporte 

logístico, com o transporte de gêneros, 

água potável e militares para esta 

estação científica. 

 

 O Arquipélago de São Pedro e São Paulo é um conjunto de ilhéus 

localizado a uma distância de 987 Km da cidade de Natal. Garante ao Brasil 

450 mil quilômetros quadrados de área marítima em seu entorno, na qual o 
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                                                                  CDC 

     Militares auxiliando a limpeza da praça. 

País tem o direito soberano para fins de exploração, aproveitamento, 

conservação e gestão de recursos naturais. É o ponto mais setentrional do 

Brasil. Em qualquer tempo, mesmo em no combate ao novo coronavírus, o 

apoio logístico é essencial para a manutenção dos interesses científicos e 

econômicos ligados a essa Estação Científica.                          

 Na travessia das 1.070 milhas náuticas, aproximadamente 2.000 km, 

o NPa Macau realizou ações de Patrulha Naval, com a abordagem de navios 

mercantes nas proximidades. Foram conduzidos, ainda, diversos exercícios a 

bordo, como simulações de avarias operacionais de passadiço e combate a 

incêndio e alagamento, visando o aumento do nível de eficiência dos 

militares da tripulação.                                                       Fonte: Com3DN 

 

Ação conjunta na conservação da Praça Amigos da 

Marinha 
 

Uma parceria da Capitania dos Portos 

do Ceará, Companhia Docas do Ceará e 

a Escola de Aprendizes-Marinheiros do 

Ceará, realizou na manhã desta quinta-

feira (02/07) um mutirão de limpeza na 

Praça Amigos da Marinha, no Mucuripe. 

Ao todo, 30 militares recolheram lixo, 

capinaram a grama, pintaram o meio fio 

e fizeram a higienização do busto do 

Almirante Tamandaré – Patrono da 

Marinha do Brasil. Outra ação, iniciada na última terça-feira (30/06), 

envolve trabalhadores de serviços gerais do Porto de Fortaleza na limpeza 

da via no entorno da praça. Em quatro horas, foram recolhidos 64 sacos de 

lixo de 100 litros cada. 

 Com o avanço das obras de requalificação da avenida Vicente de 

Castro no acesso ao Terminal Marítimo de Passageiros e a reforma da Praça 

Amigos da Marinha, celebrados em um Memorando de Entendimento entre a 

Companhia Docas do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza no dia 06 

de dezembro de 2019, que havia se iniciado em 26 de setembro do mesmo 

ano. A manutenção desse espaço público disponibilizado para a comunidade, 

objetiva preservar a memória histórica do Almirante Tamandaré e do 

Submarino Ceará, representado pela sua “vela” localizada no centro da 
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                                                                 CDC 

              
Terminal de Granel Sólido Vegetal do porto 

de Fortaleza. 

praça. Este último, inaugurado no dia 11 de julho de 1992 e fica, em frente 

à sede administrativa do Porto de Fortaleza. 

 A diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, engenheira 

Mayhara Chaves e o Capitão dos Portos do Ceará, CMG Ricardo Barillo Cruz, 

destacam a parceria para a requalificação da praça e da memória naval, 

bem como da disponibilização do espaço para a comunidade local. O 

presidente da Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará – SOAMAR-CE, 

Dr. Meton César de Vasconcelos, destaca a relevância da parceria.  

                                                                                              Fonte: CDC 

Anunciada audiência pública para a licitação da 

concessão do Terminal de Granel Sólido Vegetal do 
porto de Fortaleza 

 Companhia Docas do Ceará 

comunica que a Agência Nacional 

de Transportes Aquaviários - 

Antaq realiza no dia 06 de julho, às 15 

horas, audiência pública virtual para a 

realização do certame licitatório da 

Concessão do Terminal de Granel Sólido 

Vegetal do porto de Fortaleza. Com 

duração máxima de três horas e 

encerramento previsto para às 18 

horas, a sessão será transmitida no 

canal Youtube do órgão 

(https://youtu.be/a75DyhQVUHg), mas só poderá se manifestar quem se 

credenciar previamente na data, entre 10 e 14 horas, pelo aplicativo de 

mensagens WhatsApp no número (61) 2029-6940. 

 O Terminal de Granel Sólido Vegetal do Porto de Fortaleza ocupa uma 

área total de 6 mil m2, tem capacidade de escoamento da produção de até 

769 mil toneladas até o término de vigência do contrato (25 anos) e é 

destinado à movimentação, armazenagem e distribuição de cargas – com 

destaque para o trigo. O lance inicial é de R$ 56,7 milhões e o vencedor terá 

que realizar investimentos em infraestrutura e equipamentos necessários 

para a operação, incluindo obras de derrocamento no berço 103 e aquisição 

de equipamento ship unloader (descarregador de navios). A outorga será de 
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R$ 63.231,54 mensais e mais R$ 1,54 por tonelada movimentada para a 

CDC. 

 A expectativa da presidência da CDC com o resultado da licitação é 

muito boa, uma vez que este tipo de carga vem apresentando uma curva de 

crescimento muito satisfatória para a Companhia Docas do Ceará. O sucesso 

da licitação para a concessão do Cais Pesqueiro sugere a repetição desse 

resultado para essa e outras áreas que serão arrendadas em breve. 

 Informações complementares sobre o processo podem ser obtidas no 

endereço eletrônico da Antaq (portal.antaq.gov.br/index.php/acesso-a-

informacao/audiencia-publica-2/). 

                                                                                              Fonte: CDC 

 

                                                          


