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

Submarino Riachuelo navega com seus próprios 
meios 

ntem (12 de agosto), o Submarino Riachuelo (S 40) realizou pela 

primeira vez sua navegação independente, ou seja, utilizando o seu 

próprio sistema de propulsão, sem a necessidade do uso de 

rebocadores. O acontecimento representa um importante marco do 

Programa de Desenvolvimento de Submarinos – PROSUB, e atesta a 

qualidade do projeto e dos processos de construção naval; um grande feito 

para a Itaguaí Construções Navais - ICN, para o Naval Group, para a 

Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com 

Propulsão Nuclear - COGESN, para a Diretoria-Geral de Desenvolvimento 

Nuclear e Tecnológico da Marinha - DGDNTM e para a própria Marinha do 

Brasil 

 Nessa fase de testes de mar foi 

possível cumprir todos os exercícios, 

tendo sido realizados a mais de 8 milhas 

náuticas (aproximadamente 15 Km) do 

cais 12, seu ponto de partida no 

Estaleiro de Construção, localizado na 

Base de Submarinos da Ilha da Madeira 

- BSIM. Dentre testes programados que 

foram realizados estavam, além da 

propulsão, o de controle dos lemes, de 

sistema de combate, da mesa tática, do 

radar, dos periscópios e de todos os 

sistemas de combate, que associados à 

plataforma, confirmam a segurança ao navio. 

 Segundo o Capitão de Fragata Edson do Vale Freitas, Comandante do 

S 40, o êxito desta operação de testes possibilitará o avanço para os 
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próximos passos, que serão a imersão estática e a imersão dinâmica, esta 

última realizada com o submarino em movimento por seus próprios meios. 

                                                                     Fonte: Defesa Aérea e Naval 

               

Projeto de Lei de estímulo à cabotagem é entregue 

ao Congresso 

 governo encaminhou para o 

Congresso Nacional no dia 12 

de agosto, em caráter de 

urgência, o Projeto de Lei apelidado 

de “BR do Mar”, que estimula a 

navegação de cabotagem – tráfego 

marítimo entre portos da costa do 

País. O texto encaminhado é o 

resultado do debate entre várias 

pastas, e deve estimular o transporte de mercadorias internamente e 

aumentar a competitividade industrial do país.  

 Segundo nota divulgada pelo Ministério da Infraestrutura, o texto do 

PL objetiva a criação de novas rotas marítimas e a redução dos custos de 

transporte nas rotas existentes. O volume de contêineres deve ser ampliado 

de 1,2 milhão TEU (twenty-foot equivalent unit, em inglês. Medida 

equivalente a 20 pés, ou 39 metros cúbicos) ao ano para 2 milhões TEUs ao 

ano. 

 No projeto, foram adotados quatro eixos fundamentais para incentivar 

a cabotagem: frota, indústria naval, custos e portos. Em relação às frotas, o 

programa estimula as empresas já existentes e dá mais autonomia a elas, 

além de desburocratizar o registro e o tráfego de embarcações. Para a 

indústria naval, o governo pretende estimular a docagem de embarcações 

internacionais no Brasil, o que aumentará o conhecimento em manutenção e 

a comercialização de peças e maquinário para navios, estimulando a 

escalonagem da indústria brasileira. 

 As ações sobre os custos incidirão sobre os trâmites burocráticos da 

cabotagem. Taxas e regulamentações devem ser diminuídas e 

aceleradas.  Para o eixo relacionado aos portos, está prevista a agilização da 

entrada em operação de terminais dedicados à cabotagem. Empresas que 

não possuem operações em determinados portos também terão vantagens, 
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Operação de pick up sobre o convoo do 

NPaOc Araguari. 

 

afirma a nota técnica. A modernização que já vinha sendo feita em portos 

brasileiros também faz parte do projeto BR do Mar.      Fonte: Agência Brasil 

Requalificação das equipes de operações aéreas 

dos navios do 3º DN 

ntre os dias 27 e 30 de julho, militares do Centro de Instrução e 

Adestramento Aeronaval Almirante José Maria do Amaral Oliveira 

requalificaram as Equipes de Manobra e Crache dos navios 

subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, 

contando ainda com o apoio de aeronave da Força Aérea Brasileira. 

 Na ocasião, foi empregado o 

helicóptero H-36 Caracal, do Esquadrão 

Falcão 1º e 8º Grupo de Aviação, da 

FAB. O treinamento consistiu de uma 

reunião de coordenação entre todos os 

envolvidos; instrução teórica; e uma 

parte prática terrestre, realizada na Base 

Aérea de Natal, e outra a bordo do Navio 

Patrulha Oceânico (NPaOc) Araguari 

tornando o exercício uma oportunidade 

de incremento na interoperabilidade 

entre as Forças. 

 A bordo do NpaOc Araguari foram realizadas manobras de pick up, 

com içamento e arriamento de carga leve e pessoal, e Vertical 

Replenishment, com o transporte de carga pesada, sendo requalificados 

vinte e dois militares das equipes de apoio às operações aéreas de cinco 

navios da área de jurisdição do Comando do 3° Distrito Naval.  

                                                                                Reprodução Com3DN 

Emgepron disponibiliza serviços na Base Naval de 

Natal 

 Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON, Empresa Pública 

vinculada ao Ministério da Defesa por intermédio da Marinha do 

Brasil, está capacitada a fornecer serviços de apoio à atracação, à 

docagem e aos reparos de embarcações, com o emprego da infraestrutura 

E 

A 



 
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 

 
 

                                            Emgepron 

  

  

                                                            EAMCE 

 

“Roda de Conversa” na EAMCE. 

 

industrial e das facilidades portuárias disponíveis na Base Naval de Natal e 

em outrasavais da Marinha do Brasil. Estas Bases, além de prestarem 

serviços de qualidade, encontram-se localizadas em posições estratégicas 

(Rio de Janeiro, Niterói, Salvador, Belém, 

Manaus e Ladário) e dispõem de sistemas 

de segurança interna, próprios de uma 

Base Militar.  

 Destaca-se ainda, que cada cliente, 

ao solicitar os serviços de apoio de uma 

Base Naval da MB, tem total liberdade 

para contratar as suas próprias equipes de 

reparo. As qualidades diferenciadas das 

Bases e a segurança jurídica dos contratos 

celebrados pela EMGEPRON, representam 

economia de recursos para os clientes.  

                                                                           Fonte: Emgepron e BNN 

EAMCE promove ações alusivas aos 40 Anos de 

Ingresso da Mulher na Marinha do Brasil 

m alusão aos 40 anos de Ingresso da Mulher na Marinha do Brasil, a  

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará - EAMCE promoveu dois 

eventos de caráter social. Em parceria com o Centro de Hematologia 

do Ceará - Hemoce, no dia 06 de agosto, foi montada estrutura de coleta 

nas dependências da EAMCE, com o objetivo de captar doadores e contribuir 

para elevar o estoque de bolsas de sangue e plaquetas do hemocentro 

durante a pandemia da COVID-19. 

 Também no dia 06 de agosto, 

aconteceu uma “roda de conversa” em 

comemoração aos 40 anos de Ingresso 

da Mulher na Marinha do Brasil. A 

atividade foi coordenada pelo Núcleo de 

Assistência Social da EAMCE, com a 

mediação de psicólogas convidadas, que 

trabalham na área de gestão de pessoas. 

O encontro teve o objetivo de promover 

a reflexão sobre a equidade de gênero, 

contando com a participação de dez militares.  
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 A ação faz parte do Projeto “Mulheres da Marinha”, que integra o 

Programa Qualidade de Vida no Trabalho e na Família, proposto pela 

Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha. Para a Segundo-Sargento Cristiane 

Carvalho Silva Cardoso, a “roda de conversa” trouxe um importante 

momento de reflexão sobre a presença feminina nas Forças Armadas: “É 

uma oportunidade de refletirmos sobre o nosso papel e lugar no mundo 

enquanto mulheres militares”.                                               Fonte: EAMCE 

 

                                                         


