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NPa Guaíba resgata náufragos próximo no litoral 

próximo a Paraíba 

 Navio Patrulha NPa Guaíba, também conhecido como o “Dragão dos 

Mares”, subordinado ao Comando do 3º Distrito Naval, resgatou nove 

pessoas em alto mar, na 

noite do dia 13, após o naufrágio 

da embarcação denominada 

Navegantes, que fazia o percurso 

entre Recife e Fernando de 

Noronha-PE. Os resgatados 

foram atendidos pelo Oficial 

Médico do NPa “Guaíba” e 

passam bem. O Salvamar 

Nordeste, que coordena a 

Operação de Busca e 

Salvamento, deslocou o Navio 

Patrulha (NPa) “Macau" para 

prosseguir com a busca à décima 

pessoa que ainda não foi 

localizada. 

Um dos tripulantes resgatados da embarcação sinistrada, que 

suspendeu do Recife no dia anterior, foi José Cláudio Batista da Silva, de 36 

anos, que relatou o momento em que a embarcação naufragou. 

 

De início, tentamos a todo custo trazer a embarcação de volta, mas 

depois vimos que tínhamos que lutar pela vida. A sensação ao ver o navio da 

Marinha é que a gente estava a salvo. E realmente nosso resgate foi 

excelente! A gente agradece em primeiro lugar a Deus, mas sem a Marinha 

esse resgate não seria possível. 
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O Comandante do 3º DN, Vice-Almirante Alan 

Guimarães Azevedo recepcionando os tripulantes 

resgatados. 
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O Comandante do NPa Guaíba, Capitão-Tenente Yuri Mourão Dionísio, 

explicou que o navio enfrentou condições meteorológicas adversas e localizou 

a balsa a 20 quilômetros do local do naufrágio, relatando o seguinte:  

           Tivemos ondas altas e ventos muito fortes, mas nosso navio é 

preparado para enfrentar esse mar. Era noite e só foi possível localizar a balsa 

graças ao dispositivo luminoso que foi disparado pelos tripulantes. O clarão 

chamou nossa atenção e nos deslocamos até lá. Foi quando encontramos a 

balsa. Os tripulantes estavam bem debilitados, mas com estado de saúde 

estável. Foram medicados, alimentados e ficaram bem. 

A embarcação Navegantes suspendeu do Recife, no dia 12 de junho, 

com destino ao Arquipélago de Fernando de Noronha, e naufragou a uma 

distância de 148 quilômetros de João Pessoa-PB. 

                                                                                                Fonte: MB                                                                             

 

Fórum “Economia do Mar” será realizado na FIEC  

estacando as oportunidades e os 

desafios relativos às atividades 

econômicas no mar, começará 

amanhã, dia 18 de junho, no auditório da 

Federação das Indústrias do Estado do 

Ceará – FIEC, o Fórum Economia do Mar – 

Oportunidades e Desafios no Ceará. O 

evento será gratuito e terá a apresentação 

de várias palestras distribuídas em painéis 

temáticos sobre o Desenvolvimento 

Econômico e as Políticas Públicas para os 

mares cearenses. O soamarino Waldir Frota 

Sampaio, diretor do porto do Pecém, irá proferir palestra cuja temática é: 

Portos e Logística Portuária.                                                     Fonte: CPCE   

 

Marinha do Brasil expõe no Shopping Del Paseo 

inda como parte das Comemorações dos 154 Anos da Batalha Naval do 

Riachuelo, a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará e a Capitania 

dos Portos do Ceará realizaram exposição no átrio do Shopping Del 

Paseo, em Fortaleza, atraindo o interesses dos clientes e frequentadores desse 

centro comercial. A esposição mostrava várias peças relacionadas às 
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atividades e à vida naval, tais como: uniformes, boias sinalizadoras, bandeiras 

de sinalização, tipos de nós, e pequenas embarcações de socorro e resgate. 

O evento é um valioso meio de aproximação da Marinha do Brasil com a 

sociedade, mostrando 

resumidamente alguns 

aspectos da missão dos 

homens e mulheres da 

Marinha na defesa da 

soberania dos nossos mares. 

Tradicionalmente, o ponto alto 

da mostra, foi a apresentação 

do coral e da banda da Escola 

de Aprendizes-Marinheiros do 

Ceará, executando a Canção 

doMarinheiro.      Fonte: CPCE 

 

                                                          

                                                                                       CPCE                                                         

Apresentação do coral e banda marcial da EAMCE. 

  


