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Prefeito de Fortaleza visita a CPCE 

 Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) recebeu, no dia 28 de setembro, 

a visita do prefeito do município de Fortaleza, Dr. Roberto Cláudio. A 

visita do prefeito de Fortaleza ocorre após uma considerável lacuna nas 

relações institucionais, e se reveste de uma deferência especial à Capitania 

dos Portos do Ceará e à Marinha do Brasil. O prefeito Roberto Cláudio e 

comitiva, foi recebido pelo Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e 

Guerra Ricardo Barillo Cruz e staff, assistiu a uma apresentação sobre a 

Economia Azul e teve a oportunidade de conhecer o Centro de Coordenação e 

Controle da Autoridade Marítima - CCCAM-CE. 

 Na ocasião, o Capitão dos Portos 

apresentou também as perspectivas e 

projetos da Capitania dos Portos do 

Ceará para os próximos anos e 

reafirmou a importância do 

estreitamento de laços da 

Organização Militar com o poder 

executivo municipal, em prol do 

desenvolvimento do município de 

Fortaleza e do estado do Ceará. 

Nascido à beira do mar, o então “povoado da fortaleza” tornou-se uma 

cidade exuberante e uma das maiores capitais brasileiras. O desafio de 

administrar sustentavelmente uma grande cidade impõe uma sinergia 

permanente entre as instituições públicas, para o desenvolvimento econômico 

e o bem-estar da população. A centenária Capitania dos Portos do Ceará vem 

buscando participar dessa sinergia, no cumprimento de sua missão, 

guardando vigilante o mar fortalezense.                                     Fonte: CPCE 
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Capitão dos Portos, CMG Barillo recepciona o 

prefeito Roberto Cláudio. 
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SOAMAR-CE retoma as reuniões presenciais da 

Diretoria 

tendendo à convocação do presidente Dr. Meton César de Vasconcelos, 

a Diretoria da SOAMAR-CE voltou a reunir-se presencialmente, após 

um considerável período de recesso imposto pelo isolamento social, 

uma das medidas adotadas pelas autoridades para o combate ao coronavirus 

COVID-19. A Capitania dos Portos do Ceará cedeu o auditório para a realização 

da reunião, local amplo que propiciou o distanciamento, oferecendo também 

mais conforto aos presentes. 

O presidente da SOAMAR-CE abriu os trabalhos, explicando sobre os 

motivos que levaram a não realização das reuniões no período e, sobretudo, 

do adiamento da eleição para a diretoria que deveria ter acontecido em maio 

deste ano. O adiamento da eleição foi devidamente justificado e documentado 

junto à autoridade naval, e sua realização ocorrerá quando a Conselho 

Superior da SOAMAR-CE definir o momento propício para tal.  

Além dos diretores da SOAMAR-CE, também estavam presentes o 

Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra Ricardo Barillo Cruz, o 

Ajudante da CPCE, Capitão de Fragata José Roberto, e o Comandante da 

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, Capitão de Fragata Ruy Ulisses 

Gonçalves da Veiga Júnior.                                              Fonte: Soamar-ce 

Comandante do 3º Distrito Naval assumirá cargo no 
Ministério da Defesa 

onforme divulgado pelo Comando da Marinha no 

dia 29 deste mês, a movimentação de 

Almirantes para assumir novas comissões na 

estrutura da Marinha do Brasil e do Ministério da 

Defesa, traz a indicação de que o Comandante do 3º 

Distrito Naval, Vice-Almirante Alan Guimarães Azevedo 

irá assumir a Vice-Chefia de Assuntos Estratégicos do 

Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, no 

Ministério da Defesa. Ainda não está definida a data 

para a passagem comando, quando então assumirá o 

Comando do 3º Distrito naval, o Vice-Almirante Noriaki 

Wada, que atualmente é o Diretor do Centro 
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VAlte. Alan Guimarães 

Azevedo 
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Tecnológico da Marinha, em São Paulo. O Vice-Almirante Alan Guimarães 

Azevedo assumiu o Comando do 3º Distrito Naval em 22 de março de 2019.                                                                         

Fonte: MB 

                                                                  

Primeiro embarque de minério de ferro cearense no 
porto de Fortaleza 

o último dia 29 de setembro foi realizado o primeiro embarque de 

minério de ferro no porto de Fortaleza, no Mucuripe. O carregamento 

de 45.460 toneladas de minério para o navio MV Yasa Venus foi 

realizado pela Multilog, operadora de logística portuária, especializada em 

granéis sólidos. A operação contou com a utilização de 8 tratores com pás 

carregadeiras, 5 tratores escavadores, 22 caminhões e 4 grabs(“conchas 

carregadoras”) acionados pelos guindastes da embarcação.   

O minério de ferro foi extraído 

de jazida no município de Sobral, pela 

Mineradora do Nordeste – MDN, e 

trazido para embarque no porto de 

Fortaleza por modal rodoviário. Após 

intenso trabalho de movimentação e 

embarque da carga no porto, o navio 

zarpou de Fortaleza para o porto de 

Dijon, na Espanha. A operação foi 

considerada muito bem sucedida e a 

expectativa é que para o próximo ano 

o embarque de minério de ferro no 

porto de Fortaleza será de aproximadamente 400.000 toneladas. 

  Curiosamente, há cerca de dez anos atrás o primeiro carregamento de 

minério de ferro extraído no Ceará, era exportado pelo porto do Pecém com a 

participação da Multilog.                                            Fonte: Multilog  

AgCamocim forma 59 pescadores profissionais em 

Acaraú 

 Agência da Capitania dos Portos do Ceará em Camocim – AgCamocim 

realizou, no dia 25 de setembro, a cerimônia de encerramento de 

quatro turmas do Curso de Formação de Aquaviários - Pescador 
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                        MV Yasa Venus. 
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Profissional - Nível 1 (CFAQ-POP 1/MOP 1), no Distrito de Aranaú, no município 

de Acaraú (CE). 

Durante o curso, realizado no período de 25 agosto a 25 setembro, 

foram ministradas aulas sobre atividade da pesca, condução e operação de 

embarcação, sistema de propulsão a motor diesel, primeiros socorros, 

técnicas de sobrevivência pessoal, prevenção e combate a incêndio e 

segurança em operações de embarcação. 

Em decorrência da pandemia, foram 

implementadas medidas de prevenção 

para realização do curso, como a redução 

em 50% do número de vagas, uso 

obrigatório de máscaras, higienização e 

verificação da temperatura corporal dos 

alunos, distanciamento social e 

desinfecção diária do local. No 

encerramento do curso, foram entregues 

os Certificados e as Cadernetas de 

Inscrição e Registro (CIR) aos 59 novos 

aquaviários, credenciados para exercerem suas atividades profissionais com 

segurança no mar.                                                              Fonte: Com3DN 

Começou a exportação de frutas pelo porto de 
Fortaleza 

 porto de Fortaleza deu início à 

exportação de frutas da safra 

2020-2021 na madrugada de 

segunda-feira (28). Das 63 mil 

toneladas previstas até o início de 

fevereiro do ano que vem, 3.315 

toneladas, entre melancia (produzida em 

Mossoró), uva e melão (produzidos em 

Petrolina), já seguiram para a Europa. 

Nesse período acontecerá um 

carregamento por semana, intercalado pelos navios Marfret Guyane e 

Contship Zoe, numa operação da BF Forthsip / Progeco. A primeira viagem 

desta safra, com 135 contêineres reeffers (refrigerados), está sendo realizada 

pelo navio Marfret Guyane e prevê uma escala direta em Point-a-Pitre (porto 

O 

                                                   AgCamocim

 

Treinamento para pescadores profissionais. 

 

                                                                CDC 

 
Marfret Guyane. 
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de transbordo), para então seguir para Europa (Thames, UK / Zeebrugge, 

Belgium).  

Do Porto de Fortaleza, no Ceará, até a primeira parada são sete dias ou 

168 horas em navegação. Paralelamente, este modal marítimo também 

movimenta uma escala semanal de frutas e outras cargas em geral para o 

Caribe, de onde têm como destino a Europa.                              Fonte: CDC                                            
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