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Empossado o presidente da SOAMAR-Brasil 
 

m cerimônia restrita, no Gabinete do Comandante da Marinha no Rio de 

Janeiro, Orson Antônio Feres Moraes Rego foi empossado na presidência 

da SOAMAR-Brasil pelo Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra 

Ilques Barbosa Júnior para exercer novo mandato de dois anos. A cerimônia 

aconteceu na manhã do dia 06 de novembro e contou com a presença de 

oficiais-generais da Marinha do Brasil e presidentes de Soamares.  

Orson Feres já havia recebido a 

“cana do leme” para dirigir a SOAMAR- 

Brasil no biênio 2016 a 2018, no biênio 

seguinte exerceu o cargo de vice-

presidente, e para o novo mandato, traz 

consigo a experiência e a visão apurada 

das relações sócio políticas da gestão 

soamarina nacional. Em suas palavras, o 

Comandante da Marinha homenageou o 

ex-presidente César Amorim Krieger e 

deu as boas-vindas ao presidente Orson Antônio Feres Moraes Rego para um 

novo mandato, destacando a importância da SOAMAR-Brasil na defesa dos 

interesses nacionais, diante dos movimentos no cenário nacional e 

internacional.   

A SOAMAR-CE congratula-se com a família soamarina nacional e 

costumeiramente, coloca-se à disponibiliza da SOAMAR-Brasil para o fiel 

cumprimento de sua missão.   
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Presidente da SOAMAR-Brasil, Orson Antônio 

Feres Moraes Rego. 
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Celebração dos 198 Anos da Esquadra brasileira 

elebra-se, hoje, os cento e noventa e oito anos de criação da Esquadra 

brasileira, quando, a 10 de novembro de 1822, era içado o pavilhão 

imperial, pela primeira vez, em um navio de guerra da jovem Nação, a 

Nau “Martim de Freitas”, depois rebatizada de “Pedro I”. Reunindo a visão 

político-estratégica do Imperador com a vontade nacional, expressa pela 

subscrição popular que possibilitou equipar nossos primeiros navios, a 

Esquadra tornou-se fator decisivo na consolidação do processo de 

Independência e na manutenção da integridade territorial. 

Em sua existência, a Esquadra se fez 

presente e vitoriosa nos momentos decisivos 

da vida nacional. Das lutas pela 

Independência seguiram-se as campanhas 

no Prata, a Guerra da Tríplice Aliança, os dois 

conflitos mundiais do Século XX e a 

participação em missões de paz sob a égide 

de organismos internacionais. De suas 

fileiras, surgiram heróis e líderes navais que 

dignificam e enobrecem a Marinha do Brasil. 

A Esquadra chega aos dias de hoje ciente que 

os atuais desafios se mostram mais difusos e 

que as ameaças assumem caráter híbrido e complexo, passando a exigir 

respostas tão prontas e firmes como as do passado. Ao longo dos anos, a 

modernização e a renovação de seus meios tem sido tarefa árdua para fazer 

frente às contínuas e crescentes necessidades de recursos para a defesa da 

Amazônia Azul e da Pátria diante dos cenários geopolíticos que se desenham. 

Neste dia, portanto, que se celebra com todos que participam e 

contribuem para o êxito da Esquadra Brasileira, lembremos do legado dos 

líderes e heróis navais, e estejamos prontos para atender ao chamado e 

contribuir com a missão da Marinha do Brasil.                     Fonte: DefesaTV 

Marinha do Brasil participa da Operação Amapá 

iante do grave colapso no abastecimento de energia elétrica no estado 

do Amapá, ocorrido desde  o Ministério da Defesa mobilizou forças da 

Marinha, Exército e Aeronáutica para levar recursos que possam 

reduzir o prazo de restabelecimento da situação e também minimizar as 
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perdas e carências da população amapaense.O Navio Auxiliar Pará e o Navio 

Patrulha Guanabara, do Comando do 4o Distrito Naval, além do Navio Doca 

Multipropósito Bahia, da Esquadra Brasileira, já partiram e começam a chegar 

para apoiar as ações que estão em andamento no Amapá. Eles foram 

carregados com gêneros alimentícios e medicamentos. Além disso, cerca de 

40 Fuzileiros Navais foram para Macapá no intuito de amenizar os impactos 

da falta de energia elétrica que ainda permanece em alguns bairros da Capital 

e cidades menores.  

O Navio Auxiliar Pará já chegou em Santana, a fim de prestar apoio 

logístico aos militares e suas famílias das cidades de Santana e Macapá. O 

Navio Patrulha Guanabara chegou ontem na Capitania dos Portos do Amapá, 

e o Navio de Desembarque Multipropósito 

Bahia que havia partido de Fortaleza, 

também chegou em Santana ontem à 

tarde, a fim de prestar apoio 

humanitário/saúde à população do 

Estado, caso necessário. O helicóptero 

UH-15 Super Cougar, da Marinha do 

Brasil, já se encontra disponível no 

aeroporto de Macapá. 

A Força Aérea tem se mobilizado no transporte aéreo emergencial de 

equipamentos de geração de energia elétrica e máquinas auxiliares e os 

militares do Exército Brasileiro fornecem combustíveis aos hospitais 

municipais e estaduais da capital e do município de Santana. Distribuirão 

água, junto com a Defesa Civil. Instalarão geradores nos laboratórios e 

clínicas de tratamento de COVID, além de montarem alojamentos e apoiarem 

os órgãos de segurança pública e defesa civil do Amapá.      Fonte: DefesaTV 

Seção de ré do Submarino Tonelero foi transferida 
para montagem final 

esde o final de outubro, a Marinha do Brasil em coordenação com a 

Itaguaí Construções Navais, transferiu a seção de ré do Submarino 

Tonelero (S42), da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas para 

o estaleiro de construção, no Complexo Naval de Itaguaí, Rio de Janeiro. A 

seção de ré é uma parte do submarino que pesa 160 toneladas e é responsável 
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Carregamento do Navio Auxiliar Pará. 

 

https://www.defesa.tv.br/category/militar/marinha-do-brasil/fuzileiros-navais/
https://www.defesa.tv.br/category/militar/exercito-brasileiro/
https://www.defesa.tv.br/category/militar/marinha-do-brasil/
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por abrigar o motor elétrico de propulsão, assim como o sistema dos lemes 

vertical e horizontais, eixo propulsor e o hélice. 

Com o recebimento da seção de 

ré, iniciou-se o processo para a 

montagem e integração definitiva das 

seções de casco do terceiro submarino 

da classe Riachuelo em construção, 

sendo o final do processo de união das 

seções prevista para o próximo dia 11 

de dezembro. A construção dos 

submarinos convencionais contribui 

para consolidar a capacitação técnica da 

Itaguaí Construções Navais, sob o 

gerenciamento da Marinha do Brasil e do Naval Group, para a construção do 

primeiro submarino nuclear brasileiro, que demanda considerado aporte e 

complexidade tecnológica.                                                  Fonte: DefesaTV 

CPCE realiza exercício de Inspeção Naval em 

Fortaleza 

 Capitania dos Portos do 

Ceará realizou, no dia 27 de 

outubro, Exercício de Inspeção 

Naval (INSPNAVEX) com o propósito de 

aperfeiçoar a atuação dos militares em 

ações voltadas à fiscalização do tráfego 

aquaviário. O INSPNAVEX foi conduzido 

a partir do Centro de Coordenação e 

Controle da Autoridade Marítima e 

simulou o recebimento da denúncia de 

que uma embarcação trafegava com 

excesso de passageiros na enseada do Mucuripe, em Fortaleza. 

  

Os militares da CPCE receberam instruções teóricas relacionadas às 

Normas da Autoridade Marítima e participaram de exercícios práticos. Ao 

término do exercício, foram avaliados o recebimento do pedido, o tempo de 

acionamento e guarnecimento da equipe, o tempo de preparação dos meios e 

a atuação na área inspecionada.                                               Fonte: CPCE 
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Transferência da seção de ré do Submarino 

Tonelero S42  

                                                                  CPCE 

 
Exercício de Inspeção Naval no Mucuripe.   


