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Marinha desenvolve sistema de combate ao tráfico 

de armas e drogas 

A Marinha do Brasil desenvolveu sistema eletrônico para o monitoramento da 

costa brasileira, com o objetivo de combater o tráfico de armas e drogas pelas 

vias marítimas brasileiras. Denominado de “Sistema de Gerenciamento da 

Amazônia Azul (SisGAAz)”, o novo sistema será implantado inicialmente na 

baia da Guanabara e depois até a costa do estado de São Paulo. Com o apoio 

do Ministério da Segurança Pública, o ministro Raul Jungmann e o comandante 

da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Leal Ferreira, assinaram convênio 

para o repasse de orçamento para o projeto, que contará com o aporte inicial 

de R$ 20 milhões de reais, e de 

mais 20 milhões de reais na 

segunda etapa. Na primeira fase 

do projeto, os recursos serão 

aplicados na compra de radares e 

câmeras térmicas infravermelhas, 

bem como o desenvolvimento do 

programa de computador para o 

gerenciamento do sistema, com 

tecnologia e inteligência 

totalmente nacionais. 

O comandante da Marinha destacou a importância do projeto no 

combate ao crime organizado, possibilitando o compartilhamento de 

informações com as demais agências de inteligência, em caráter permanente, 

com o objetivo de “ultrapassar a Garantia da Lei e da Ordem - GLO”.                                     

                                                                        Fonte: Agência Brasil 
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Assinatura do Convênio entre a Marinha do Brasil e o 

Ministério da Segurança Pública 
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Convenção da SOAMAR-BRASIL em Florianópolis 

oamarino(a)s. Renovamos a comunicação sobre a realização, em 

Florianópolis-SC, no período de 14/11/2018 a 18/11/2018, da 

Convenção da SOAMAR-BR. Nesse importante evento, que ocorrerá nas 

dependências da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina, se 

encerrará o mandato do atual presidente Orson Antônio Féres de Moraes 

Rego, e se iniciará o mandato do novo presidente, César Amorim Krieger. 

Tradicionalmente, esse evento se realiza no “domicílio” do novo presidente e 

conta com a honrosa participação do Comandante da Marinha, do Diretor de 

Comunicação Social da Marinha, e se reveste de grande importância para a 

Marinha do Brasil e para a SOAMAR-BR. 

A Diretoria da SOAMAR-CE vem mobilizando seus associados, no sentido 

de compor uma expressiva “delegação” para representar condignamente o 

Ceará no evento; o que vem sendo exortado pelo presidente Dr. Meton César 

de Vasconcelos. Além da 

possibilidade dos associados 

realizarem o seu próprio 

planejamento de viagem, foi 

apresentada a possibilidade de 

contratar o pacote de viagem 

pela agência de turismo AFETUR, 

que apresentou proposta de 

passagens aéreas e hospedagem 

para os associados da SOAMAR-

CE.   
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REGISTRO 

Será realizada amanhã, próxima quarta-feira (12/09), a missa de 7º dia do falecimento 

da Sra. Dayse Otoch, esposa do Soamarino e diretor da Soamar-CE, Jorge Otoch. A 

cerimônia religiosa acontecerá na, na Igreja do Líbano, às 19:30. 

Rua Tibúrcio Cavalcante, esquina com a rua República do Líbano. 
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