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Manobras conjuntas na “Operação Joana D’Arc” 
 

 Marinha do Brasil e a Marinha Nacional Francesa realizaram a 

“Operação Joana D’arc”, no início de maio, que consistiu em exercícios 

combinados de desembarque para cerca de 250 militares brasileiros e 

franceses, por meio de Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) e de Embarcações de 

Desembarque de Carga Geral. Foram feitos também adestramentos no mar, 

durante a PASSEX, com a participação dos navios da Esquadra Brasileira, 

todos na área marítima entre a cidade do Rio de Janeiro e a Marambaia, no 

Rio de Janeiro. 

 

Essa operação faz parte de 

exercícios navais previstos entre as 

duas Marinhas e envolve diferentes 

meios. Entre eles, os navios 

franceses: o BPC Tonnere, o BSAH 

Seine e a fragata La Fayette; e os 

navios brasileiros: o Navio de 

Desembarque de Carros de 

Combate Almirante Saboia, o Porta-

Helicóptero Multipropósito Atlântico, 

a Fragata Independência, o Navio 

de Patrulha Oceânico APA e a 

Embarcação de Desembarque de Carga Geral Marambaia, além das aeronaves 

UH-12, UH-15 e SH-16. 

  

As manobras conjuntas são uma oportunidade de trocar conhecimento, 

aperfeiçoar e colocar em prática as doutrinas militares pré-estabelecidas para 

os treinamentos propostos. Assim como promover o intercâmbio cultural entre 

os militares das duas nações.                                                       Fonte: MB 
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Desembarque na ilha de Marambaia. 
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Submarino Riachuelo voltará ao mar em agosto  

 Marinha do Brasil e a Itaguaí 

Construções Navais - ICN 

preveem devolver o 

submarino Riachuelo ao mar em 

agosto de 2019, que antes havia 

sido lançado ao mar em 14 de 

dezembro de 2018. Logo após o 

lançamento, o submarino foi 

recolhido, por meio do shiplift 

(elevador de navios instalado no 

complexo industrial militar de 

Itaguaí), e levado de volta ao 

gigantesco prédio do estaleiro, a poucos metros do mar – para ser 

efetivamente terminado e posto em condições de flutuar com total segurança. 

Havia a previsão de que o submarino desceria à água, pela segunda vez, 

no mês de junho. No entanto, os trabalhos de acabamento do navio vêm se 

estendendo por um prazo maior que o previsto, e, agora, a nova ideia é 

depositar o navio na água em agosto. A manobra exigirá a contratação de um 

profissional especializado na tarefa (docking master), cuja data precisa ainda 

não foi definida. 

Somente depois disso é que começarão os testes de ajuste de pesos a 

bordo, e de ativação dos diferentes sistemas (geração de energia, 

refrigeração, motorização, etc.) A partir daí o Riachuelo estará pronto para 

fazer a comprovação inicial de estanqueidade completa do seu interior, por 

meio de imersão estática e de imersão dinâmica. Inicialmente o submarino irá 

mergulhar até assentar num ponto do leito submarino próximo ao complexo 

de Itaguaí, a uma profundidade pequena, em torno dos 20 metros.                     

                                                                           Fonte: Poder Naval 

 

Capitania dos Portos do Ceará apresenta novos 

projetos para 2019 

 Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra Madson 

Cardoso Santana, apresentou na última Reunião de Diretoria da 

SOAMAR-CE, presidida pelo Dr. Meton César de Vasconcelos, os novos 
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Submarino Riachuelo no shiplift. 
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projetos da Capitania para o ano de 2019. Os projetos foram muito bem 

recebidos e refletem o esforço da Marinha do Brasil em cumprir a sua missão 

e atuar positivamente no estado do Ceará. 

A seguir, os novos projetos apresentados aos soamarinos:  

 

RÁDIO MARINHA FM 

A instalação de uma Rádio Marinha 

FM, no Farol do Mucuripe, dar 

visibilidade aos trabalhos realizados 

pela Marinha, Exército, Força Aérea 

e Ministério da Defesa, bem como, 

às ParceriasInstitucionais/Privadas, 

além de difundir, junto à sociedade 

brasileira, o sentimento de 

patriotismo, a mentalidade em 

assuntos de defesa e o conceito de 

soberania em nossas Águas 

Jurisdicionais, chamadas de 

“Amazônia Azul”. Parcerias privadas serão fundamentais para concretizar a 

Rádio Marinha na “Terra da Luz”.    

 

PRAIA LEGAL 

Convênios a serem celebrados com os municípios do litoral do Ceará que 

apresentam grande potencial para atividades náuticas. O ordenamento da 

praia irá contribuir para atração do importante segmento turístico relacionado 

com a prática de esportes náuticos.    

 

FAMÌLIA DO MAR 

O “Família do Mar” tem por objetivo profissionalizar os familiares dos 

pescadores das Colônias de Pescas do Estado do Ceará, através da celebração 

de parcerias com instituições de capacitação.              

 

ACREDITAÇÕES IFCE 

Parcerias institucionais a serem firmadas com o Instituto Federal do Ceará- 
IFCE de Fortaleza e de Aracati com o intuito de “replicar” o modelo de 

acreditação que já ocorre no IFCE de Acaraú e que proporciona a realização 
de curso de Pescador Especializado-PEP, proporcionando qualificação para a 

Pesca Industrial. 
 

MAR DE INFÂNCIA 

                                                                     Balada In 

 

Dr. Meton César de Vasconcelos e o Capitão dos 

Portos Madson Cardoso Santana. 
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Trata-se de um núcleo do Programa Força no Esporte (PROFESP), destinado 

ao atendimento de crianças e jovens de ambos os sexos, a partir de 6 (seis) 

até os 18 (dezoito) anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. A 

Capitania dos Portos do Ceará através de parceria firmada com o Iate Clube 

de Fortaleza implementa atividades esportivas náuticas voltadas a crianças e 

adolescentes de escolas públicas. 

 

LPC CONSUELO 

Trata-se de uma Lancha de Patrulha Costeira, que será recuperada por meio 

de parcerias com empresas privadas, possibilitando a Operação Interagências 

com outros órgãos, o que proporcionará maior eficiência na atividade de 

Inspeção Naval e patrulhamento da costa, na área de jurisdição da Capitania 

dos Portos do Ceará. 

 

CIRCUITO DOS FARÓIS 

O objetivo deste projeto é a busca de parcerias para manutenção dos faróis 

da costa Cearense e, ao mesmo tempo, criar uma opção de roteiro turístico 

para as cidades. Os Municípios, onde estão localizados os faróis, seriam os 

principais parceiros. O resgate dos laços históricos que uni a comunidade que 

cresceu sob a luz do seu Farol e a exploração de sua imagem e história, 

possibilitará o crescimento do polo turístico local. 

 

PÁTRIA AMADA BRASIL 
O programa do Comando de Operações Navais, que está sendo replicado em 

grande parte das Organizações Militares da Marinha do Brasil, tem como 

objetivo suscitar entre os alunos do ensino fundamental e médio o espírito 

cívico e a valorização dos símbolos nacionais, por meio de atividades 

relacionadas ao nosso cotidiano, como: cerimonial à Bandeira, palestras e 

visitas aos navios da Marinha.                                                     Fonte CPCE 

 

EAMCE promove ações de assistência social 

 Núcleo de Assistência Social da Escola de Aprendizes-Marinheiros do 

Ceará promoveu em 16 de abril o 1º Workshop sobre o Combate ao 

Stress cujo objetivo é contribuir para a redução dos sintomas de 

estresse no ambiente de trabalho e, consequentemente, um melhor 

desenvolvimento das funções diárias. O evento foi conduzido por psicólogas 

convidadas, que abordaram a definição do estresse, a diferença entre o 

estresse saudável e aquele que pode acarretar no adoecimento do indivíduo, 
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além dos tipos e das estratégias adequadas para lidar com essas situações no 

dia a dia. Nos encontros realizados ao longo do dia, que visavam uma 

abordagem em grupos reduzidos e dentro dos círculos hierárquicos, houve a 

participação de 45 militares. 

 

 No dia 03 de maio, o NAS-

EAMCE ofereceu uma tarde de 

eventos para os participantes do 

“Projeto Envelhecer”, cujo maior 

objetivo é contribuir para a 

promoção do bem-estar e da 

qualidade de vida dos idosos 

vinculados à Marinha do Brasil, 

promovendo oportunidades de 

integração e convívio social entre 

essas pessoas e estimulando o 

aprendizado de novas habilidades. 

 

 O grupo participou de palestra cuja pauta enalteceu a velhice como uma 

fase cheia de qualidades e que deve ser aceita pela maioria de nós, procurando 

viver da melhor maneira possível para que se possa viver cada vez mais. Os 

direitos e deveres dos idosos também foram abordados. Mais tarde, o grupo 

de idosos e familiares se deslocaram da EAMCE para o Teatro Ceará Show, 

que leva o nome do espetáculo exibido. Este espetáculo conta a história do 

Ceará, fazendo uma viagem pela história e cultura do Estado, levando ao palco 

grandes nomes do imaginário cearense, como Iracema, José de Alencar, Seu 

Lunga, o Dragão do Mar, a guerreira Jovita Feitosa e outros. O evento teve a 

participação de 36 pessoas, entre idosos e familiares que, em seus 

depoimentos, afirmaram “foi um dia maravilhoso, amei ver toda essa 

produção de perto”. 

 

 O Projeto “Envelhecer” encontra-se inserido no Programa Maturidade 

Saudável, previsto nas Normas sobre Assistência Social na Marinha do Brasil, 

emanadas da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha.               Fonte: EAMCE 
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Workshop sobre o Combate ao Stress. 

  


