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Comemorado o “Dia dos Peacekeepers” 
 

oi realizada no dia 27 de maio, 

no Grupamento de Fuzileiros 

Navais em Brasília-DF, 

cerimônia comemorativa ao Dia 

Internacional dos “Peacekeepers” 

das Nações Unidas. O objetivo da 

comemoração do Dia Internacional 

dos Peacekeepers é homenagear 

homens e mulheres que serviram e 

continuam servindo em Operações 

de Manutenção de Paz da ONU, com 

profissionalismo, dedicação e coragem, além de honrar aqueles que perderam 

suas vidas em prol do cumprimento dessas missões. Este ano, a Marinha do 

Brasil foi a responsável pela coordenação do evento na capital federal, que 

contou com a participação de militares das três Forças. 

A data foi instituída pela ONU e marca o início da primeira Operação de 

Manutenção de Paz das Nações Unidas, autorizada pelo Conselho de 

Segurança, em 1948, através da Resolução Nº 50, que está em operação até 

os dias atuais. 

O Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa 

Junior, destacou a importância da participação da Marinha em missões de paz, 

citando: “o fortalecimento da nossa capacidade de combate devido a 

passarmos a atuar em missões muito próximas da realidade de emprego das 

Forças Armadas: a articulação entre as Forças e a interoperabilidade”. 

Destacou ainda que “nessas operações, fica muito evidente a importância de 

termos requisitos operacionais próximos ou muito próximos daquilo que será 

empregado em situações reais. Isso aproxima as Forças, fortalece a 

camaradagem e dá outra dimensão para o emprego em termos conjuntos”.  
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Desfile de militares brasileiros “Peacekeepers”. 

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4yq2Xx8_fAhUEk5AKHWmNDHcQjRx6BAgBEAU&url=https://pt.pngtree.com/freepng/blue-waves_3270645.html&psig=AOvVaw3_9cnO3Ls2kpCapMVJogou&ust=1546534236267170


 

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 

 
 

Em depoimento, a Capitão-Tenente Maria Almeida, que participou da 

missão de paz na África, relatou que; “representar o Brasil, especificamente 

a Marinha, foi motivo de muito orgulho. No aspecto humanitário, foi tudo 

muito comovente. Ver as crianças, ter aquele contato direto com a população 

são imagens que vem à minha cabeça e me emocionam até hoje”. 

                                                                                                                                  Fonte: MB 

Marinha do Brasil conclui a Operação “Caribex” 2019  

 Operação “Caribex” 2019 

que se iniciou em 8 de abril, 

foi concluída em 20 de maio, 

na área marítima 

compreendida entre Belém-

PA e os mares territoriais do 

Suriname, Trinidad e Tobago, 

Curaçao, Granada, Guiana e Guiana 

Francesa. A operação teve como 

objetivo realizar intercâmbios com 

as marinhas amigas e exercícios de 

caráter militar como manobras 

táticas, controle de avarias, fainas marinheiras, ações de visita e inspeção e 

comunicações por holofote e bandeiras, a fim de aprimorar o adestramento 

das tripulações dos meios navais distritais. 

  Para a missão, foi composto um grupo-tarefa, sob o Comando do 

Grupamento de Patrulha Naval do Norte, sendo empregados: 128 militares e 

os Navios Patrulha(NPa) Bracuí e Guanabara, subordinados ao Comando do 

4º Distrito Naval, e Guaíba, do Comando do 3º Distrito Naval. 

  

Dentre os principais eventos, destacou-se a troca de experiências entre 

militares da Marinha do Suriname e do Brasil. Na ocasião, foi conduzido um 

exercício de Grupo de Visita e Inspeção com abordagem simulada no NPa 

Guanabara. No treinamento, houve a possibilidade de verificar os 

procedimentos e as técnicas adotadas pela Marinha do Brasil e do Suriname. 

  

Durante a Operação, os navios visitaram os portos de Paramaribo-

Suriname, Port of Spain-Trindad e Tobago, Willemstad-Curaçao, Saint 

George’s-Granada, Georgetown-Guiana e Caiena-Guiana Francesa.  Neles 

ocorreram cerimônias de recepção às autoridades civis e militares locais e 
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Militares do Brasil e do Suriname. 
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diplomáticas e visitações públicas, que contaram com a presença da 

comunidade brasileira dos países visitados.                                               Fonte: MB 

 

A RECEAM-2019 é realizada em Fortaleza 

A Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará sediou no 

período de 21 a 23 de maio, a 

Reunião dos Comandantes das 

Escolas de Aprendizes-Marinheiros 

de 2019, tendo como anfitrião o 

Comandante da EAMCE, Capitão de 

Fragata Alexandre Pereira da Silva. 

O evento contou ainda com a 

participação do Diretor de Ensino 

da Marinha, Vice-Almirante André 

Luiz Silva Lima de Santana Mendes, a presença do Comandante do 3º Distrito 

Naval, Vice-Almirante Alan Guimarães Azevedo e dos Comandantes das 

demais Escolas de Aprendizes-Marinheiros e suas respectivas comitivas. 

Na RECEAM-2019 foram tratados assuntos sobre acompanhamento 

e aprimoramento do Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa, 

desenvolvido com base no ensino por competência. A reunião contribui 

também para a padronização das atividades administrativas e técnico-

pedagógicas, bem como para o intercâmbio entre a Diretoria-Geral do Pessoal 

da Marinha, titulares das EAM e assessores.                            Fonte: EAMCE 

Capitania dos Portos do Ceará realiza 

inspeção naval em Itapipoca 

 Capitania dos Portos do 

Ceará realizou, de 15 a 18 

de maio, o Projeto 

"Capitania Itinerante" no 

município de Itapipoca-CE, 

localizado a 134 quilômetros de 

Fortaleza-CE. O projeto tem como 

propósito atender o público das 

comunidades marítimas 
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            Abordagem de militares da CPCE. 

                                                                    EAMCE 

 

   Comandantes das EAM participantes da RECEAM. 
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afastadas mais de 100 quilômetros de Fortaleza e que apresentam 

dificuldades para se deslocar até a capital cearense. 

No período, foram visitadas as colônias de pescadores de Amontada e 

de Itapipoca, locais em que a equipe da CPCE trabalhou na regularização da 

documentação de embarcações e na divulgação de orientações necessárias à 

garantia da salvaguarda da vida humana no mar e da segurança do tráfego 

aquaviário. Na ocasião, os militares também realizaram Inspeções Navais nas 

praias de Apiques, Maceió e Baleia.                                      Fonte: Com3DN 

 

 

Começa amanhã a Competição de Bandas e 
Apresentação de DJs na EAMCE 

omo parte das atividades do Festival 

Interno da Canção - FIC, organizado pelo 

Grêmio Estudantil e Recreativo Moacir 

Lopes, na Escola de Aprendizes-Marinheiros do 

Ceará, acontecerá amanhã, dia 31 de maio, a 

Competição de Bandas e a Apresentação de 

DJs. O evento terá lugar na área das quadras 

esportivas da EAMCE, e será aberto ao público. 

                                                                                         

O FIC tem como proposta a saudável 

competição musical entre as três Companhias 

do corpo de alunos. Na competição, os alunos 

executam músicas de repertório conhecido e de 

autoria da própria equipe. O evento, que tem a 

participação da tripulação, do corpo de alunos e 

de convidados é “uma atividade extraclasse em proveito do Curso de 

Formação de Marinheiros”. Os primeiros colocados no certame, serão 

premiados com troféus e medalhas. 

                                                                                          Fonte: EAMCE 
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Divulgação. 

  


