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COMANDANTE DA MARINHA VISITA A EAMCE 
 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará recebeu no dia 29 de 

outubro (quinta-feira), a visita do Comandante da Marinha do Brasil, 

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior. A visita tomou todo o 

período da manhã e de la participaram, além do Comandante da Marinha, as 

seguintes autoridades navais: o Presidente da CODERN, Almirante de 

Esquadra RM1 Elis Treidler Öberg, o Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-

Almirante Alan Guimarães Azevedo, o Capitão dos Portos do Ceará, Capitão 

de Mar e Guerra Ricardo Barillo Cruz, o Chefe de Gabinete do Comandante da 

Marinha, Capitão de Mar e Guerra Adriano Marcelino Batista e o Comandante 

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

Gonçalves da Veiga Júnior. 

                                                                                                                                                            EAMCE 

 
Da esquerda para a direita: CMG Ricardo Barillo Cruz, VA Alan Guimarães Azevedo, CM/AE Ilques 

Barbosa Júnior, CMG Adriano Marcelino Batista e CF Ruy Ulisses Gonçalves da Veiga Júnior. 

 

Em contraponto ao pouco tempo disponível para a visita, a pauta do 

Comandante da Marinha à Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, foi da 
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maior relevância para a Marinha do Brasil. Um dos temas abordados foi sobre 

as soluções adotadas pelo Comando da EAMCE para oferecer à família naval 

e ao Sistema de Saúde da Marinha, as melhores condições de enfrentamento 

ao Coronavírus COVID-19, com a celebração de convênios e acordos de 

compartilhamento de recursos e assistência técnica com hospitais militares e 

da rede privada em Fortaleza. As soluções adotadas causaram impacto muito 

positivo, sendo objeto de análise para a possível implementação das mesmas 

no modelo de gestão de saúde da Marinha. 

O segundo tema da pauta tratou de um ponto de grande relevância para 

a moderna Marinha do Brasil, a formação de mulheres aprendizes-

marinheiros, lembrando a iniciativa pioneira do ingresso de mulheres no 

Serviço Ativo da Marinha a partir de 1980, ampliando-se mais ainda a 

participação das mulheres na Marinha. O Comandante da Marinha explanou 

que o projeto refere-se a criação de uma “turma piloto” composta de 48 

mulheres que serão selecionadas por concurso público em 2021, para iniciar 

o Curso de Formação de Marinheiros em 2022, em apenas uma escola a ser 

selecionada dentre as quatro escolas de aprendizes-marinheiros disponíveis 

no País. 

Embora rápida, a visita do Comandante da Marinha a uma Organização 

Militar da Marinha no Ceará reveste-se de prestígioso evento que reconhece, 

engrandece e traz valiosas expectativas, sobretudo, para a Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará, tradicional casa de ensino e provedora de 

importantes recursos para a Marinha.    BRAVO ZULU!                   

                                                                      Fontes: EAMCE e CPCE 

 
Participação da Marinha na Operação Ágata Norte 

 Operação Ágata Norte está sendo realizada nos estados do Pará e do 

Amapá nos meses de outubro e novembro pelas Forças Armadas, em 

conjunto com a Polícia Federal, Receita Federal, Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), entre outros 

órgãos federais e estaduais. A operação tem entre seus objetivos principais 

estão ações preventivas e repressivas contra crimes transfronteiriços e 

ambientais, além de atuação de assistência hospitalar. 

A Marinha do Brasil vem participando da Operação AZUVER – Portal da 

Amazônia Verde Brasil 2 e Ágata Norte, com Força-Tarefa Naval, apoio aéreo 

e forças do Corpo de Fuzileiros Navais. Nos últimos dias, a Marinha realizou 
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vários exercícios militares, como por exemplo, ontem, dia 30 de outubro, a 

simulação para a ocupação de território, com quatro carros “lagarta” anfíbios 

transportando tropas de assalto dos fuzileiros navais e apoio aéreo de dois 

aviões caças AF-1 Skyhawk. A ação ocorreu na praia do Amor, em Outeiro, na 

capital paraense. 

Antes disso, no dia 23 de 

outubro, duas aeronaves AF-1 

Skyhawk, pertencentes ao 1° 

Esquadrão de Aviões de Interceptação 

e Ataque (AF-1), sediado no Rio de 

Janeiro (RJ), realizaram sobrevoo na 

área marítima próxima ao litoral do 

Amapá, em apoio à Fragata “União”. 

Os navios e embarcações observados 

durante o voo foram reportados para a 

Fragata União e não foram avistadas manchas de óleo no mar. Após a ação 

na área, uma das aeronaves seguiu até as proximidades da fronteira marítima 

no Oiapoque, ponto extremo norte do Brasil. 

Também, nos dias 23 e 24 de outubro, o Navio-Patrulha (NPa) Bocaina, 

subordinado do Comando 4º Distrito Naval, realizou patrulha naval e inspeção 

naval coordenadas com o Navio-Patrulha La Résolue, da Marinha Nacional da 

França, nas proximidades da foz do rio Oiapoque, no limite da Zona Econômica 

Exclusiva. As atividades contaram com apoio da aeronave P-95 da Força Aérea 

Brasileira. Foram inspecionadas 18 embarcações, sendo quatro notificadas por 

descumprirem a Lei de Segurança do Trafego Aquaviário. Participaram dessa 

operação cerca de 50 militares da Marinha do Brasil, 30 militares da Marinha 

Francesa e cinco militares da FAB.                         Fontes: CCSM e DefesaTV 

AgCamocim leva serviços a Acaraú e Itarema 

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

realizou nos dias 21 e 22 de outubro, o Projeto “Agência Itinerante” nos 

municípios de Acaraú e Itarema, para levar seus serviços aos usuários 

das localidades mais afastadas. Foram realizados mais de 150 atendimentos, 

englobando serviços de renovação e emissão de segunda via da Caderneta de 

Inscrição e Registro, vistorias, inscrição, renovação e transferência de Título 

de Embarcações. 
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Carro anfíbio partindo do NDM Bahia. 
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A programação incluiu, ainda, 

ações de conscientização ambiental 

previstas no Plano Nacional de Combate 

ao Lixo no Mar, além de orientações 

sobre as medidas de prevenção e 

enfrentamento ao novo coronavírus, 

bem como sobre os cuidados 

necessários para a realização de uma 

navegação segura. 

                                 Fonte: MB                                                                                  

 

“Desestatização” parcial do Terminal Portuário do 
Mucuripe  até o final de 2022 
 

onforme publicado no Diário Oficial da União (DOU), uma resolução do 

Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do governo 

federal, é esperada a licitação até o fim de 2022, de 39 terminais 

portuários e 30 rodovias. Todos os empreendimentos relacionados têm 

parecer favorável para que sejam enquadrados em programas de 

desestatização do governo. Há diferenças, porém, no estágio em que cada 

empreendimento se encontra. O parecer publicado por Guedes opina 

favoravelmente por qualificar no âmbito da PPI oito terminais de portos 

públicos - incluindo partes dos portos de Maceió (AL), Mucuripe (CE), Areia 

Branca (RN), Santos (SP) e Itajaí (SC). 

 

No Porto de Fortaleza, o arrendamento se dará no Terminal de Granel 

Sólido Vegetal, destinado à movimentação, armazenagem e distribuição de 

cargas, especialmente trigo. Os investimentos previstos para o contrato serão 

a partir de R$ 56,7 milhões, com prazo contratual de 25 anos. Sua área possui 

de 6 mil m2 e capacidade de escoamento da produção de cargas de até 769 

mil toneladas até o término de vigência do contrato. 

 

No formato Brownfield, o terminal possui uma estrutura completa de 

armazenamento de cargas e equipamentos para logística. A outorga 

fixa/variável será de R$ 63 mil/mês. O futuro arrendatário deverá realizar 

investimentos mínimos em infraestrutura e equipamentos necessários para 

operação, que incluem obras de derrocamento no berço 103 e aquisição de 

equipamento para descarregar navios.                                  Fonte: Promare 
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Navio-Tanque Gastão Motta G-23. 
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