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NE Brasil chega a Londres 

hegou ontem, pela manhã, no rio Tâmisa, o navio-escola NE Brasil, 

em uma das escalas previstas na XXXII Viagem de Instrução de 

Guardas-Marinha. Após transpor as pontes levadiças da famosa ponte 

da Torre de Londres, como numa saudação desse ícone da capital britânica, 

o navio atracou a contrabordo do HMS Belfast, um cruzador da Segunda 

Guerra Mundial transformado em navio-museu. A viagem de instrução, 

iniciada no Rio de Janeiro em 22 de julho de 2018, tem o objetivo de 

complementar a formação adquirida na Escola Naval, aprimorar a formação 

cultural dos futuros oficiais da Marinha, e também representar o Brasil e a 

Marinha nos portos visitados, 

promovendo as relações de 

amizade com as nações amigas. 

Após Londres, serão realizadas 

outras escalas previstas no 

roteiro da viagem, inclusiva a 

nossa capital, Fortaleza, cuja 

chegada do NE Brasil está 

prevista para o dia 07 de 

dezembro de 2018.            

Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

Marinha do Brasil promoverá a segunda mulher ao 

posto de Almirante 

stá previsto para dezembro de 2018 a promoção da Capitão de Mar e 

Guerra (EN) Luciana Mascarenhas da Costa Marroni, ao posto de 

Contra-Almirante. A oficial é engenheira e está realizando o Curso de 

Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE-2018) na Escola Superior de 
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                      NE Brasil no rio Tâmisa. 
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Guerra (ESG), curso este que lhe complementará a habilitação para o posto 

proposto. Antes da Comandante Luciana, já havia sido promovida ao posto 

de contra-almirante, em novembro de 2012, a então Capitão de Mar e 

Guerra (CS) Dalva Maria Carvalho Mendes.        Fonte: Defesa Aérea e Naval 

                                       

Operação Sorriso no Cariri 

Aproxima-se o início da Operação Sorriso a 

ser realizada no Cariri. A Marinha do Brasil, 

por meio da Capitania dos Portos do Ceará e 

da Escola de Aprendizes Marinheiros do 

Ceará, dará apoio provendo os meios de 

transportes adequados e necessários para a 

realização da Operação Sorriso no período 

de 09 a 14 de outubro de 2018. O 

transporte será necessário para o 

deslocamento de equipamentos, materiais e 

pacientes, bem como dentistas e pessoal 

especializado. A colaboração da Marinha do 

Brasil converge com os objetivos da 

organização médica sem fins lucrativos 

“Operação Sorriso”, em realizar cirurgias 

corretivas de fissura labial, devolvendo o 

sorriso, a autoestima e a inclusão social de crianças socialmente vulneráveis. 

Atenção soamarino(a), veja como voçê pode colaborar com a Marinha do 

Brasil.                                                                                    Fonte: CPCE 
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