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Operação Poseidon a bordo do PHM Atlântico 
 

ob a coordenação do Comando da 2ª Divisão da Esquadra, foi realizada 

a Operação Poseidon, adestramento conjunto com emprego de 

helicópteros das três Forças Armadas, a partir do Porta-Helicópteros 

Multipropósito (PHM) Atlântico. O objetivo é prover a qualificação de 

equipagens do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira (FAB) em pousos 

e decolagens a bordo de navios da Marinha do Brasil. 

A primeira fase da operação 

teve início no dia 22 de setembro, com 

a realização de seminários e 

adestramentos necessários à 

qualificação dos pilotos do Exército e 

da Força Aérea, na Base Aeronaval de 

São Pedro da Aldeia, no Rio de 

Janeiro. A segunda fase iniciou em 5 

de outubro e foi concluída ontem com 

as presenças do Comandante da 

Marinha, Almirante de Esquadra 

Ilques Barbosa Júnior e do Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.  

Com os adestramentos de qualificação e de manutenção operacional dos 

pilotos a bordo do PHM Atlântico, fundeado na Baía de Sepetiba, também estão 

sendo realizadas operações conjuntas de infiltração e retirada (terrestres e 

aquáticas) de Forças de Operações Especiais por helicópteros da Marinha, do 

Exército e da Força Aérea, partindo do navio, sob a coordenação do Comando 

Naval de Operações Especiais (CoNavOpEsp). 

Nesta operação, que representa um marco de interoperabilidade das 

Forças Armadas brasileiras, são empregadas duas aeronaves UH-15 
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CM Ilques e o Ministro da Defesa Fernando 

Azevedo e Silva no PHM Atlântico. 
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“Pegasus”, da Marinha, uma aeronave HM-4 “Jaguar”, do Exército, e uma 

aeronave H-36 “Caracal”, da Força Aérea.                                      Fonte: MB 

NE Brasil zarpa de Fortaleza 

esde o dia 05 de outubro em Fortaleza, o NE Brasil suspendeu hoje da 

capital cearense com destino a Belém, após cumprir escala técnica 

como parte da XXXIV Viagem de Instrução de Guardas-Marinhas, após 

passagem por Fernando de Noronha, Recife e o arquipélago de São Pedro e 

São Paulo. Sob o comando do Capitão de Mar e Guerra Carlos Marcelo 

Fernandes Considera, a embarcação traz em sua tripulação: 31 oficiais, a 

guarnição e 202 Guardas-Marinhas distribuidos pelo Corpo da Armada, 

Fuzileiros Navais e Intendência. 

Na tarde do dia dia 05 de 

outubro foi realizada a bordo, 

Cerimônia à Bandeira, com as 

presenças do Almirante de Esquadra 

(RM1) Elis Treidler Öberg, do 

Comandante do 3º Distrito Naval, 

Vice-Almirante Alan Guimarães 

Azevedo, do Capitão dos Portos do 

Ceará, Capitão de Mar e Guerra 

Ricardo Barillo Cruz, o Comandante 

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

Gonçalves da Veiga Júnior e o Presidente da SOAMAR-CE, Dr. Meton César de 

Vasconcelos. Estiveram também presentes, autoridades militares e reduzido 

número de convidados em virtude das restrições impostas pela pandemia do 

coronavírus COAVID-19.                                                 Fonte: Soamar-CE 

Almirante Flávio Rocha indicado para a Secretaria 

Geral da Presidência da República  

 Almirante de Esquadra Flávio Augusto Viana Rocha, Secretário de 

Assuntos Estratégicos, foi indicado pelo Presidente Jair Messias 

Bolsonaro para a Secretaria Geral da Presidência da República, com 

status de ministro de estado, após ser anunciada a indicação do atual ministro 

Jorge Oliveira para uma vaga no TCU (Tribunal de Contas da União). Quando 

assumiu a Secretaria de Assuntos Estratégicos, o almirante Rocha passou a 
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Cerimônia à Bandeira no convoo do NE Brasil. 
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ser um dos principais conselheiros do presidente, com importantes 

contribuições para o planejamento e as decisões da Presidência da República. 

O Almirante Flávio Rocha é natural de Fortaleza, e possuidor de uma 

significativa e relevante folha de serviços dedicados à Marinha do Brasil. 

Dia dos Veteranos da Marinha 

 dia 10 de outubro marca as homenagens aos Veteranos da Marinha, 

profissionais preparados e dedicados que deixaram um legado de 

retidão e exemplos para os mais novos. Diariamente, em todo o 

território nacional, relevante parcela da força de trabalho da Marinha se dedica 

a prover serviços de qualidade por meio de um sistema de Assistência Médica 

e Social que busca fortalecer as relações familiares e comunitárias, com 

programas e projetos da Diretoria de Assistência Social da Marinha e das 

parcerias com as Voluntárias Cisne Branco. 

Hoje, de forma especial, a SOAMAR-CE presta homenagem aos homens 

e mulheres que ajudaram a construir a história e abriram caminhos para o 

trabalho das novas gerações na Marinha do Brasil. As contribuições deixadas 

por cada um permitem amalgamar as práticas e as tradições navais, 

mantendo elevado patamar de operacionalidade e responsabilidade, 

preparando a Marinha para as futuras gerações.                           Fonte: MB 

 
                                                             Marinha do Brasil 

 

CPCE realiza manutenção no farol de Jericoacoara 
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 Capitania dos Portos do Ceará, apoiada por militares da Agência da 

Capitania dos Portos em Camocim (AgCamocim), concluiu, no dia 2 de 

outubro, a manutenção da 

estrutura e o restabelecimento do farol de 

Jericoacoara, localizado no município de 

Jijoca de Jericoacoara (CE). Inaugurado 

no dia 16 de novembro de 1952, o farol 

de Jericoacoara é um sinal náutico de 

auxílio à navegação com seis metros de 

altura, localizado a 120 metros do nível 

do mar, no topo de um dos serrotes que 

delineiam a enseada da Praia da 

Malhada. 

 

O farol é dotado de sinal luminoso com alcance de 19 milhas náuticas, 

o equivalente a 35 quilômetros, tendo grande importância para orientação da 

comunidade marítima e consequentemente para a segurança da navegação 

no litoral Oeste do Ceará.                                                     Fonte: Com3DN 

  

Campanha do Outubro Rosa na EAMCE 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros 

do Ceará promoveu ações de 

conscientização alusivas ao 

“Outubro Rosa”, campanha que tem 

como objetivo principal alertar sobre a 

importância da prevenção e do 

diagnóstico precoce do câncer de mama. 

Durante todo o mês de outubro, o Núcleo 

de Assistência Social da EAMCE vem 

divulgando informações com foco na 

realização do autoexame e de exames 

periódicos, a fim de detectar precocemente a doença. Além da divulgação de 

orientações sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, o 

Navio de Pedra da EAMCE ganhou iluminação na cor rosa em referência à 

campanha, que é realizada desde 2002 no Brasil.                   Fonte: Com3DN 
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Iluminação rosa no Navio de Pedra. 

 


