
 

Sociedade Amigos da Marinha – CE    SOAMAR-CE     Diretoria de Divulgação 
Av. Vicente de Castro, 4917, bairro Vicente Pinzon – Fortaleza/CE  60.180-410 

Fone: (85)3219-5558  soamarce.divulg@gmail.com 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                              

                    

 

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

Nota da Marinha sobre o encerramento do envio de 

navios para a MTF-UNIFIL no Líbano 

m resposta a matéria publicada em revista, a Marinha do Brasil 

esclarece que a decisão de encerrar o envio de navios e aeronaves 

para a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL), foi 

realizada mediante análise político-estratégica envolvendo setores do 

Ministério da Defesa e Ministério das Relações Exteriores, há mais de um 

ano. A matéria da reportagem indicava que razões diplomáticas e a suposta 

reclamação de países da região, teriam influenciado na decisão da Marinha. 

 Em julho de 2019, a Marinha do Brasil apresentou, 

formalmente, ao Ministério da Defesa, proposta para 

encerrar o emprego de navios e aeronaves na FTM-UNIFIL, 

considerando, além de aspectos estratégicos, operacionais e 

logísticos, o previsto na Política Nacional de Defesa (PND) e 

Estratégia Nacional de Defesa (END), que estabelecem o 

“entorno estratégico brasileiro”. 

 A Marinha do Brasil vem atuando em operações de paz, de forma 

exitosa, há muitos anos, em consonância com sua missão e preceitos 

constitucionais; e a decisão tomada teve como base os fundamentos 

expostos. No entanto, a Força manterá a disponibilidade para exercer o 

Comando da Força, bem como para enviar militares para comporem o 

Estado-Maior daquela operação de paz.                               Fonte:MB/CCSM 
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Embarque da plataforma auxiliar de vante 

do Tonelero S42. 

 

                                                                 MB 

 
Cerimônia de premiação do CMG Dino Avila 

Busso em Londres. 

 

montagem da maior plataforma do submarino Tonelero S42 foi 

realizado na manhã do dia 25 de 

julho em tempo recorde, no estaleiro 

da Itaguaí Construções Navais - ICN. A 

plataforma auxiliar de vante, mais conhecida 

como “cradle de vante”, num processo 

também denominado de “embarque”, levava 

cerca de dois dias para a conclusão de sua 

montagem nos primeiros submarinos 

construídos pela ICN. Com a qualificação 

das equipes de trabalho e a melhoria no 

processo de montagem, a operação leva 

apenas algumas horas mesmo diante de 

todas as restrições impostas pela pandemia 

de Covid-19. 

 Com a superação da dedicação de todos, a equipe da ICN avança 

vencendo os obstáculos para a instalação dessa grande plataforma técnica 

que contém equipamentos essenciais para o funcionamento da embarcação: 

painel de segurança de mergulho, console de direção, módulo do sistema de 

combate, mesa de plotagem e estação rádio. Após a montagem, as equipes 

já se preparam para realizar a união de seção com a S2B, o próximo passo 

para a evolução do S42.                                                            Fonte: ICN 

Oficial da Marinha do Brasil recebe prêmio do 

Royal College Defense Studies 

or ocasião da cerimônia de 

encerramento do curso de 

Segurança Internacional e Estudos 

de Liderança Estratégica, em 15 de julho, 

o Capitão de Mar e Guerra Dino Avila 

Busso foi agraciado com o prêmio 

Wellington Prize, oferecido pelo King’s 

College London. O curso é ministrado no 

Royal College of Defence Studies (RCDS) 

no Reino Unido, e a premiação é em 

reconhecimento por ter sido o melhor 

ensaio acadêmico apresentado no curso dentre os oficiais estrangeiros.  
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 Tripulante filipino resgatado para Fortaleza. 

  

 Localizado em Londres, o RCDS conduz anualmente um curso de pós-

graduação em assuntos internacionais, segurança e estratégia no qual são 

abordados fatores relacionados à estabilidade e segurança internacional. 

Aproximadamente dois terços, dos cerca de cem alunos recebidos este ano, 

são convidados estrangeiros.                                            Fonte: MB/CCSM 

Capitania dos Portos do Ceará resgata tripulante 

adoentado em alto mar 
 

Capitania dos Portos do Ceará, em parceria com a Força Aérea 

Brasileira, foi acionada pelo Salvamar Nordeste, órgão da Marinha do 

Brasil, para resgatar um tripulante filipino a bordo do navio tanque 

Halcon Trader a cerca de 280 

quilômetros distante de Fortaleza. O 

homem apresentou fortes dores 

abdominais a bordo, com sintomas de 

pancreatite aguda demandando 

atendimento médico hospitalar 

especializado, sendo resgatado e 

trazido para Fortaleza no dia 24 de 

julho. O navio seguia de Nova Orleans, 

nos Estados Unidos, para Santos no 

litoral de São Paulo.   

 Com o apoio de uma aeronave H-36 Caracal, do Esquadrão Falcão 

(1º/8ºGAV), da Força Aérea Brasileira, a equipe de busca e salvamento da 

CPCE, realizou o resgate, acompanhou o transporte do paciente até o 

desembarque no pátio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas – 

CIOPAER, e encaminhou o deslocamento do paciente, acionando uma 

ambulância até o hospital.                                                       Fonte: CPCE 

NPaOc Araguari retorna às operações no 3º Distrito 
Naval após manutenção 

Navio-Patrulha Oceânico Araguari, subordinado ao Comando do 

Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, iniciou os preparativos 

para retornar às atividades operativas na área de jurisdição do 

Comando do 3º Distrito Naval após período de manutenção. Com a 

conclusão do reparo no motor de combustão principal de bombordo, o navio 
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voltou a se fazer ao mar e realizou experiência de máquinas no litoral do Rio 

Grande do Norte nos dias 20 e 21 de julho. 

Agora o NPaOc Araguari se prepara para ser avaliado pela Comissão de 

Inspeção e Assessoria de Adestramento (CIAsA) e retornar com segurança 

ao cumprimento de sua missão. O navio possui capacidade de realizar 

operações aéreas com aeronaves de médio porte e autonomia para atuar em 

operações de Busca e Salvamento, patrulha e inspeção naval, e auxílio a 

desastres.                                                                         Fonte: Com3DN 

 
                                             NPaOC Araguari                                                          

  

                                                         


