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Marinha do Brasil apresenta lista de promoções de 

almirantes 

 Comando da Marinha do 

Brasil apresentou ao 

Ministro da Defesa a 

relação de Almirantes e Capitães 

de Mar e Guerra para as 

promoções aos cargos de 

Almirantes no Corpo da Armada. 

Após a aprovação do Ministro da 

Defesa e do Presidente da 

República, a previsão de 

promoção e nomeação dos 

oficiais-generais será no dia 31 

de julho de 2019.                                                                                          

Fonte: MB                                                                             

 

Nova presidente da Companhia Docas do Ceará 
 

 Conselho de Administração da Companhia Docas do Estado do Ceará 

aprovou, nesta terça-feira (18), a nomeação de Mayhara Monteiro 

Pereira Chaves para assumir o cargo de diretora-presidente da CDC. 

Mayhara irá substituir César Augusto Pinheiro, que estava na função de 

diretor-presidente desde julho de 2015. Natural do Espírito Santo, ela será a 

primeira diretora-presidente de uma companhia doca no atual Governo. 

Formada em Engenharia de Produção pelas Faculdades Integradas Espírito 

Santense e Pós-graduada em Logística Empresarial pela mesma instituição, 

Mayhara possui ainda MBA em Gerenciamento de Projeto pela Fundação 

Getúlio Vargas.  
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 Nomes propostos para promoção aos cargos de 

Almirantes. 
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Já ocupou o cargo de Diretora de 

Planejamento e Desenvolvimento da Companhia 

Docas do Estado do Espírito Santo, entre os anos 

de 2015 e 2018, e estava exercendo o posto de 

assessora de Conselhos e Câmaras da Federação 

das Indústrias do Espírito Santo. 

A escolha faz parte da estratégia do 

governo federal em profissionalizar a gestão das 

Companhias Docas, a partir da escolha de 

executivos experientes e com visão moderna de 

gestão empresarial, e já colhe excelentes 

resultados. No primeiro quadrimestre deste ano, 

a Autoridade Portuária de Santos alcançou o 

lucro líquido de R$ 68 milhões, o melhor 

resultado em décadas.  Em sua avaliação, o 

presidente do Conselho de Administração, 

Eduardo Praça afirmou que “o currículo e a experiência de Mayhara Chaves, 

muito contribuirão para o desenvolvimento da companhia”. 

O nome de Mayhara Chaves já foi aprovado pela Casa Civil da 

presidência da República e pelo Comitê de Elegibilidade, conforme prevê a Lei 

das Estatais. A posse da nova diretora-presidente está prevista para segunda-

feira, dia 24 de junho, na Companhia Docas do Ceará, no Porto de Mucuripe.  

                                                                                 Fonte: MINFRA 

 

Mais avanços no PROSUB 

 ICN – Itaguaí 

Construções Navais 

concluiu no dia 19 de 

junho a transferência das seções 

do Submarino Humaitá (S41) da 

fábrica para o estaleiro, dando 

início a fase final de preparação 

para a união final de todas 

seções, formando o casco 

resistente da embarcação.  As 

seções 3 e 4 representam a 

parte de vante do submarino, abrigando importantes elementos como a sala 

A 

         
     Engª. Mayara Chaves 

                                                                        Poder Naval                                                         

 

Translado das seções 3 e 4 do Submarino Humaitá. 
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de controle, mastros, periscópio e os tubos de lançamento de torpedos, entre 

outros equipamentos de navegação. Juntas, as seções pesam mais de 440 

toneladas e têm aproximadamente 30 metros de comprimento. 

Ao final da fabricação, o Humaitá terá 72 metros de comprimento e irá 

deslocar uma massa de aproximadamente 2 mil toneladas, tendo sua previsão 

de entrega para o segundo semestre de 2020. 

As equipes da Marinha do Brasil e Itaguaí Construções Navais em 

especial aos integrantes da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas - 

UFEM, tiveram papel fundamental em mais esse importante avanço industrial 

para a conclusão do Programa de Desenvolvimento de Submarinos da Marinha 

– PROSUB.                                                                    Fonte: Poder Naval 

Movimentação recorde de carga a granel sólido no 

porto do Mucuripe 

m novo recorde de 

movimentação de carga a 

granel sólido foi atingido no 

porto do Mucuripe, pela equipe de 

produção da operadora logística 

portuária, Multilog.  A operação de 

carregamento de escória no navio 

MV Gharapuri Island, que estava 

atracado no berço 104 do referido 

porto, foi iniciado no último dia 15 

de junho. Considerando que as 

fortes chuvas na capital cearense 

contribuíram para paralisações no 

serviço, a equipe conseguiu operacionalizar o carregamento de 45.215 

toneladas em menos de 48 horas de trabalho, atingindo uma prancha média 

líquida de 29.000mt/dia. Tal resultado jamais havia sido alcançado nos 

carregamentos de granéis sólidos no porto de Fortaleza, batendo o recorde 

anterior que era da própria operadora Multilog, quando havia alcançado 

anteriormente a prancha média de 23.000mt/dia no carregamento do mesmo 

tipo de material.           

                                                                                         Fonte: Multilog                                                                  
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Carregamento de escória no MV Gharapuri Island. 

  


