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

Maior navio cargueiro na História Portuária do 
Ceará 

o último dia 29 de agosto, um titã dos mares atracou no porto do 

Pecém registrando assim a chegada do maior navio cargueiro em 

portos cearenses. O conteineiro MSC Shuba B, um gigante de 330 

metros de comprimento por 48 metros de largura, veio para carregar frutas 

frescas produzidas no Nordeste brasileiro que estão sendo exportadas para o 

norte da Europa 

 Procedente do porto de Salvador, o navio atracou no berço 10 

do Terminal de Múltiplas Utilidades pouco depois das 11h30 da manhã, 

tornando-se o maior navio a já ter atracado no Pecém, desde que foi 

oficialmente inaugurado em março de 2002. Com capacidade para 12.238 

TEUs (unidade equivalente a um 

contêiner de 20 pés), o navio 

veio ao Ceará pela primeira vez 

para cumprir a rota do serviço 

NWC, operado pela MSC - 

Mediterranean Shipping 

Company, para conectar o Brasil 

ao norte da Europa. 

 A operação do carregamento de frutas produzidas no Nordeste durou 

aproximadamente 24 horas, e o navio desatracou do porto na madrugada 

do domingo (30) em direção, principalmente, a portos localizados no norte 

da Europa. O primeiro deles será o porto de Roterdã, onde o navio deve 

chegar até o dia 10 desse mês. Do porto holandês o Shuba B cumprirá o 

restante do serviço NWC para os seguintes portos da Europa: 

Londres/Inglaterra (14 dias); Bremerhaven/Alemanha (16 dias); 
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                                                                      ICN 

 
Montagem do primeiro tubo de lançamento de 

torpoedos no S43 Angostura. 

 

Hamburgo/Alemanha (18 dias); Antuérpia/Bélgica (20 dias); Le 

Havre/França (22 dias); e Sines/Portugal (25 dias).                   Fonte: CIPP 

Instalado o primeiro tubo de lançamento de 

torpedos do Submarino Angostura                              

oi iniciado o processo de instalação dos tubos de lançamento de 

torpedos do quarto submarino da classe Riachuelo, o Angostura S43. A 

construção da quarta unidade do tipo convencional vem avançando na 

Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM) do estaleiro em 

Itaguaí. 

 Assim como os outros tubos de 

lançamento de torpedos a serem 

instalados na “calota de vante” do 

submarino, a montagem da peça exige 

grande habilidade da equipe de 

produção, que precisa desmontar a 

peça para minimizar os riscos de 

danos no momento da solda de 

fixação interna no submarino. Após a 

solda, os componentes são 

remontados e posicionados 

milimetricamente para a instalação 

dos seis tubos. 

 No total, cada submarino possui seis tubos com capacidade de lançar 

torpedos e mergulhadores, com destaque para dois deles, que também irão 

lançar mísseis e minas.                                    Fonte: Defesa Aérea e Naval 

CPCE realiza desinfecção na Reitoria da 

Universidade Federal do Ceará 

ilitares da Capitania dos Portos do Ceará realizaram no dia 21 de 

agosto, a  desinfecção da Reitoria da Universidade Federal do Ceará 

(UFC), em continuidade das ações de apoio da Marinha do Brasil na 

prevenção e enfrentamento ao novo coronavírus. Na oportunidade, foram 

desinfectadas áreas de uso comum como saguão, banheiros e copas, locais 

de uso administrativo e de acesso restrito. 
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Desinfecção de áreas internas na UFC. 

 

                                                                       MB 

 
Adestramento com a Aviação Naval. 

 

 O trabalho foi realizado em 

horário diferenciado, de modo a evitar 

a concentração de pessoas no local, 

facilitando a condução da ação e a 

aplicação dos produtos químicos de 

forma segura. Durante a atividade, 

foram empregados militares 

habilitados para desinfecção de 

ambientes, material e pessoal, em 

Estágios de Capacitação, ministrados 

pela Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 

(EqRspNBQR) do Comando do 3º Distrito Naval.                  Fonte: Com3DN 

Operações Especiais da Marinha se adestram com 

apoio da Aviação Naval 

ob a coordenação do Comando Naval de Operações Especiais 

(CoNavOpEsp), o Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros 

Navais participou, no período de 24 a 26 de agosto, na Base Aérea 

Naval de São Pedro da Aldeia, do ADEST-HELI-ML-IV/2020. O evento contou 

também com a participação do Grupamento de Mergulhadores de Combate e 

foi apoiado pelas aeronaves UH-15 Super Cougar (H225M), do 2° Esquadrão 

de Helicópteros de Emprego Geral (HU-2). 

 Durante o adestramento diurno 

e noturno, foram treinadas as 

técnicas de infiltração por Rappel, 

Fast Rope, Helocasting e Tethered 

Duck, contando. Além da manutenção 

do adestramento dos Operadores 

Especiais, foram também qualificados 

novos Mestres de Lançamento. O 

adestramento, além de aprimorar a 

prontidão operativa do Batalhão 

“Tonelero”, contribuiu para a 

integração entre os Comandos 

Anfíbios, Mergulhadores de Combate e a Aviação Naval.             Fonte: MB 
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                                                           AgCamocim 

 
Ação da AgCamocim no município de Cruz. 

 

Porto de Fortaleza contribui com a 

internacionalização do estado do Ceará 

 comércio internacional entre países e blocos econômicos movimenta 

uma considerável quantidade de cargas nas transações de 

exportação e importação, com commodities e produtos dos mais 

variados tipos e produzidos e extraídos em muitos lugares. Minério de 

manganês, óxido de magnésio, escória, clínquer, coque de petróleo, 

pescados, couros, cera de carnaúba e castanha de caju são embarcados no 

porto de Fortaleza para diversos países, que movimentou desde janeiro 

685.122 toneladas de granéis sólidos não cereais e 266.656 toneladas de 

carga geral. 

 O painel de negócios promovido pela Ceará Global, denominado “Os 

Novos Destinos dos Negócios Internacionais do Ceará”, tem abordado em 

edições online com executivo(a)s da área de transportes, a participação 

cearense nos negócios internacionais. Na última edição, a presidente da 

Companhia Docas do Ceará, Mayhara Chaves, discorreu sobre a contribuição 

do porto do Mucuripe na internacionalização do Ceará, registrando ainda 

sobre o embarque sazonal de frutas para o exterior. Abordou também sobre 

os esforços do Ministério da Infraestrutura em prover melhores condições 

para o setor de logística e transportes.                                      Fonte: CDC 

AgCamocim realiza Projeto “Agência Itinerante” no 
município de Cruz 

 Agência da Capitania dos Portos do Ceará em Camocim (AgCamocim) 

realizou, nos dias 22 e 23 de agosto, o Projeto “Agência Itinerante” 

no município de Cruz-CE, com a finalidade de levar seus serviços aos 

usuários moradores de municípios 

afastados. Na ocasião, foi aplicado o 

exame de Arrais-Amador e Motonauta, 

duas das habilitações disponíveis para 

navegadores amadores, desportistas 

náuticos habilitados a conduzir 

embarcações de esporte e recreio. 

Para a realização das provas, foram 

cumpridos os protocolos dos órgãos de 
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saúde e vigilância sanitária, relacionados ao novo coronavírus. 

 Além dos exames, vistorias e demais serviços oferecidos, foram 

desenvolvidas ações de conscientização para os futuros amadores sobre os 

cuidados necessários no sentido de garantir a segurança da navegação, a 

prevenção da poluição hídrica e a salvaguarda da vida humana nos rios, 

lagos e lagoas da região. Ao todo, foram atendidas cerca de 80 pessoas dos 

municípios de Cruz, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Bela Cruz e Massapê-CE, 

cidades do interior e do litoral do Ceará.                              Fonte: Com3DN 

                                                   

                                                 Para Ler 

 

Livro sobre a Primeira Viagem de Circum-Navegação 

Brasileira 

A obra detalha a primeira volta ao mundo feita por 

navio e tripulação brasileira e os bastidores da 

primeira missão diplomática brasileira à China, fatos 

ocorridos entre 1879 e 1883. 

https://www.doisporquatro.com/primeira-circum-navegacao-

brasileira-e-primeira-missao-do-brasil-a-china-1879                           

 

                                                           

https://www.doisporquatro.com/primeira-circum-navegacao-brasileira-e-primeira-missao-do-brasil-a-china-1879
https://www.doisporquatro.com/primeira-circum-navegacao-brasileira-e-primeira-missao-do-brasil-a-china-1879

