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                                                               Globo Esporte 

 
 Homenagem a Ayrton Senna no NE Brasil. 

  

                                                                                                                                                                              

Navio Escola Brasil inicia a XXXIII Viagem de 

Instrução de Guardas-Marinha 

uspendeu hoje na Base 

Naval do Rio de Janeiro, o 

NE Brasil, iniciando a XXXIII 

Viagem de Instrução de Guardas-

Marinha. A partida da universidade 

flutuante da Marinha do Brasil foi 

na ilha do Mocanguê e teve a 

presença de autoridades navais e 

familiares da tripulação, inclusive 

dos guardas-marinha a bordo. 

Nesse ano, a “Turma Almirante 

Sabóia”, com 227 componentes, 

visitará 14 países e 18 portos em Viagem de Instrução complementar de 

prática aos ensinamentos recebidos na Escola Naval, desempenhando 

também a missão de representar o Brasil nos países que visitarão, levando a 

amizade do povo brasileiro. A previsão de retorno ao Brasil é no dia 15 de 

dezembro, e Fortaleza será o primeiro porto nacional visitado na escala de 

regresso, seguindo então para o Rio de Janeiro. 

 Nessa viagem, a Marinha do Brasil está homenageando o piloto 

brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, pelos 25 anos de 

seu legado. Haverá a exibição de vídeos sobre a carreira do piloto nas 

televisões de bordo e um banner sobre o aplicativo Senna 360, no qual se 

pode acessar museu virtual sobre a trajetória do piloto. O NE Brasil também 

levará uma réplica do capacete de Ayrton Senna na temporada de 1993, 

cedido pelo Instituto Ayrton Senna.                             Fonte: Globo Esporte 
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                                                                        CDC 

 
Cmdt. Rangel, Marjorie Marshall, Ferrúcio 

Feitosa e o Cmdt. Madson. 

  

Melhorias para a praça Amigo da Marinha e o 

entorno portuário 

m reunião realizada no dia 18 

de julho, a comitiva composta 

pelo Capitão dos Portos do 

Ceará, Capitão de Mar e Guerra 

Madson Cardoso Santana, pelo 

diretor da SOAMAR-CE, Capitão de 

Fragata RM1 Gilberto Alves Rangel, e 

Marjorie Marshall, Coordenadora de 

Marketing da Companhia Docas do 

Ceará; foi recebida pelo Secretário 

Executivo da Regional II - SERII, 

Ferrúcio Feitosa. 

 A reunião teve por objetivo tratar sobre a análise da requalificação 

urbana da avenida Vicente de Castro, da Praça Amigos da Marinha e do 

entorno portuário, com a implantação de melhorias. Entre as propostas 

citadas, está o melhor aproveitamento da área pela população a partir de 

reformas estruturais ao longo da avenida Vicente de Castro, o 

disciplinamento de vagas para o estacionamento de veículos e caminhões, o 

plantio de novas arvores e a reforma da praça Amigos da Marinha, podendo 

esta última proposta acontecer por meio de parceria com a iniciativa 

privada.  

 

 No que se refere ao projeto previsto para a avenida, encontra-se em 

fase de estudos na Prefeitura Municipal de Fortaleza, a ampliação da reforma 

que está sendo implantada na avenida Beira Mar, com a possibilidade de  

estender-se até o Farol do Titãzinho (antigo farol) e entrada do Terminal 

Marítimo de Passageiros, beneficiando moradores da região e turistas 

advindos de cruzeiros em visita à capital cearense. 

                                                           Fonte: Companhia Docas do Ceará                                                                                

                       

Negociações para substituição do NSS Felinto Perry  
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                                                                   Poder Naval 

 
Adams Challenge. 

  

onte especializada informa que  a Marinha do Brasil está negociando a 

aquisição de um navio offshore de 4.100 toneladas, especializado no 

apoio a atividades submarinas, para substituir o seu atual navio de 

Salvamento Submarino, Felinto Perry (K11), que apresenta graves 

problemas de propulsão e, ainda no ano passado, teve sua baixa decidida 

pela Alta Administração Naval. O navio que deverá substituí-lo se encontra 

atracado no complexo portuário de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, 

e ainda conforme a fonte especializada, já foi inspecionado por uma 

delegação da Força Naval brasileira. 

 O navio que assumirá o 

lugar do Felinto Perry “tem de 85 

m de comprimento, 18 m de boca 

e 8 m de calado. Ele conta com 

um heliponto (helideck) na proa, 

acima do passadiço – capaz de 

receber aeronaves do porte de um 

Eurocopter AS332L Super Puma, 

de 9 toneladas (carregado para a 

decolagem) –, e dispõe de área 

livre à ré do convés principal, de, 

aproximadamente, 540 m² (junto a uma guincho com capacidade para até 

100 toneladas). O navio possui acomodações para 98 pessoas, entre 

tripulantes e especialistas em salvamento. Entre seus equipamentos estão 

um sino de mergulho para 12 homens, e sistema de mergulho de saturação 

de acordo com os regulamentos da International Marine Contractors 

Association. O Adams Challenge é construído em aço leve soldado e tem 

propulsão fornecida por unidades de hélice de azimute duplo na popa. O 

impulso transversal fica a cargo dos equipamentos de azimute duplo na popa 

e de três impulsores transversais na proa – um dos quais, unidade de 

azimute retrátil”. 

 Em termos técnicos, “trata-se de uma embarcação de apoio offshore 

multifuncional com posicionamento dinâmico e elétrico, concebida para 

suportar uma ampla variedade de atividades de suporte offshore, incluindo o 

apoio ao mergulho, o gerenciamento de um ROV (Remotely Operated 

Vehicle)” e a operação de mini submarinos de resgate.    Fonte: Poder Naval 

Homenagem aos mortos da Marinha em Guerra 
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 Capitão dos Portos do Ceará, 

Capitão de Mar e Guerra Madson 

Cardoso Santana e o 

Comandante da Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará, Capitão de 

Fragata Alexandre Pereira da Silva, 

convidam para a Cerimônia em 

Homenagem à Memória dos Mortos da 

Marinha em Guerra. A cerimônia terá 

lugar na Capitania dos Portos do Ceará, 

no dia 23 de julho de 2019 às 10h. A presença poderá ser confirmada na 

CPCE pelo número (85)3133-5103 e na EAMCE pelo número (85)3288-4703. 

Soamarinos, vamos prestigiar!       

A data, é oficialmente celebrada no dia 21 de julho e faz alusão ao 

afundamento da Corveta “Camaquã” em meio à Batalha do Atlântico na 

Segunda Guerra Mundial e que vitimou 33 homens, foi rememorada em 

cerimônia realizada no Rio de Janeiro. O Comandante da Marinha, Almirante 

de Esquadra Ilques Barbosa Junior, também relembrou a trajetória brasileira 

na Campanha da Segunda Guerra Mundial e o papel dos marinheiros 

brasileiros que defenderam bravamente os interesses do País no confronto.                                                                                                    

                                                                         Fonte: CPCE/EAMCE 
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