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Formatura da Turma Mike 2020 na EAMCE 

m cerimônia realizada hoje, pela manhã, na Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará, aconteceu a formatura da Turma Mike 2020, em 

cerimônia interna com a participação mínima de convidados. O esforço 

e a abnegação do Comandante, da 

tripulação e do Corpo de Alunos, em 

meio às limitações da pandemia do 

coronavírus Covid 19 foram o 

corolário para a vitória e o início da 

carreira desses jovens militares na 

Marinha do Brasil. São 314 novos 

marinheiros a serem comissionados 

nas Organizações Militares da 

Marinha pelo Brasil, sendo destaque 

e melhor aluno da turma, o 

Marinheiro Samuel Furtado Siqueira. 

Presidindo a cerimônia, o Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-

Almirante Alan Guimarães Azevedo, que despede-se das Organizações 

Militares da Marinha no Ceará, antes de transmitir o comando que ora exerce, 

no próximo dia 09 de dezembro. Também presentes à cerimônia, o Caítão dos 

Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra Ricardo barillo Cruz; o Comandante 

da EAMCE, o Capitão de Fragata Ruy Ulisses Gonçalves da Veiga Júnior, o 

Procurador-Chefe de Justiça militar no Estado do Ceará, Dr. Antônio Cerqueira 

e o Presidente da Soamar-CE, Dr. Meton César de Vasconcelos. 

Na ocasião, o presidente da Soamar-CE, Dr. Meton César de 

Vasconcelos, em nome do(a)s soamarino(a)s fez a entrega de uma bandeja 

comemorativa ao Vice-Almirante Alan Guimarães Azevedo, homenageando-o 

e agradecendo o apoio e a parceria no período em que esteve à frente do 

Comando do 3º Distrito Naval   

E 
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Continência à Bandeira. 
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Em continuidade à sua missão de formar marinheiros para a Armada, a 

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará fará a incorporação de nova turma 

de alunos, no dia 26 de abril de 2021, quando espera-se que a restauração 

das normas de convivência social possa trazer um novo momento para a vida 

escolar na EAMCE.                                                                Fonte: EAMCE    

Submarino Humaitá S41 será lançado ao mar na 
primeira quinzena de dezembro 

 Marinha do Brasil prevê o lançamento ao mar do submarino SBR 

Humaitá S41, para a primeira quinzena de dezembro. A cerimônia que 

marcará o início das atividades de teste do submarino Humaitá ocorrerá 

no próximo dia 11, no estaleiro de construção da Itaguaí Construções Navais 

- ICN.O SBR Humaitá S41 é o segundo submarino da nova classe Riachuelo, 

fruto da cooperação tecnológica com a França, que já lançou ao mar o 

submarino Riachuelo, este em fase de testes finais, com vistas a ser entregue 

para operação, à Marinha em 2021, quando estará armado e pronto para 

cumprir suas missões. No total, estão planejados quatro submarinos do tipo 

convencional, movidos à bateria, recarregadas por motor a diesel. 

O Programa de Desenvolvimento de 

Submarinos - PROSUB lançará o seu segundo 

submarino ao mar e ainda estão em construção os 

submarinos convencionais Tonelero S42 e 

Angostura S43. Com isso, marcos estão sendo 

cumpridos e outro grande objetivo a ser atingido é 

a construção do submarino nuclear brasileiro, 

permitindo a renovação da força de submarinos, 

com embarcações modernas e projetados com a 

participação de brasileiros; para a defesa do seu 

mar territorial, por onde passa a maior parte do 

comércio marítimo nacional e onde estão 

localizadas as principais jazidas de petróleo e 

outras riquezas marinhas do País. 

Com o desenvolvimento de complexos projetos e técnicas de construção 

naval, o Brasil passou a ser incluído no seleto grupo de 10 países em todo o 

mundo que constroem submarinos convencionais. E apenas cinco países, 

atualmente, produzem submarinos nucleares, time ao qual o país irá se juntar 

A 

                                     Defesanet                                                                                                                       

“Vela”do Submarino Humaitá. 
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dentro de mais alguns anos, quando estará previsto o lançamento do 

submarino nuclear SBR-N Álvaro Alberto em 2033.          Fonte: Agência Brasil 

Fragata Independência deixa a FTM-UNIFIL no 

Líbano 

 Marinha do Brasil informou que no dia 2 de dezembro a Fragata 

Independência iniciou seu regresso ao Brasil, após concluir sua missão 

na Força-Tarefa Marítima (FTM) da UNIFIL. O Brasil permanecerá 

atuando junto à FTM, com cerca de 16 militares até janeiro de 2021. Haverá, 

ainda, a participação de três militares da MB, que permanecerão em outras 

funções no Estado-Maior do Comando da UNIFIL. 

O encerramento da participação 

de navio da Marinha na UNIFIL é 

decorrente de amplo estudo realizado 

e concluído em 2019, em que ganhos 

operacionais, à luz do esforço logístico 

para manter um navio da Esquadra 

brasileira com disponibilidade de seis 

meses na região, apontaram para a 

necessidade de reorientar a postura 

estratégica da Força, considerando, 

ainda: 

a) A Política de Defesa Nacional, a Estratégia Nacional de Defesa e o Plano 
Estratégico da Marinha, que contemplam o Atlântico Sul como entorno estratégico 
para o País, requerendo a convergência de esforços para atuação nessa imensa 
região, repleta de riquezas, mas com ameaças. 

b) Pesca ilegal, crimes ambientais, tráfico de drogas e pirataria, dentre outros, são 
uma realidade no entorno estratégico. Nesse contexto, há necessidade imperiosa 
de constante atualização e reorientação de planos e da postura estratégica da 
MB, considerando suas capacidades. 

c) A área marítima correspondente à Amazônia Azul, ensejada no Atlântico Sul, com 
 cerca de 5,7 milhões de Km2, por onde mais de 95% de nosso comércio exterior 
trafega e cerca de 95% do petróleo nacional é extraído, acervo de recursos vivos, 
minerais e sítios ambientais, além da existência de estratégicos portos, centros 
industriais e de energia, que demandam, cada vez mais, uma presença robusta 
da Marinha do Brasil e demais órgãos competentes, além do desenvolvimento de 
sistemas de monitoramento e controle, contribuindo para o fomento de 
mentalidade de defesa junto à sociedade, compatível com a estatura internacional 
do Brasil. 

A 

                                                                       DAN                                                                                                                       

 

Fragata Independência partindo de Beirute. 
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Em nove anos de atuação ininterrupta, com a participação de um navio 

da MB, mais de 3600 militares puderam cooperar com o Governo do Líbano 

na prevenção da entrada de ilícitos, armamento e equipamentos não 

autorizados em seu território por via marítima; treinamento da Marinha 

daquele país e na vigilância das aéreas marítimas e territoriais. Nesse período, 

a FTM fiscalizou mais de 71.200 navios e indicou cerca de 14.100 desses às 

Autoridades libanesas para inspeção, no mar ou em terra, atuando em Área 

Marítima de Operações com cerca de 17 mil Km2. 

A participação do Brasil no Comando da FTM-UNIFIL, nos campos 

político e estratégico, permitiu à Marinha do Brasil demonstrar nossas 

capacidades de liderança e coordenação, além de incorporar novos 

conhecimentos logísticos e operacionais. A Marinha do Brasil informa que 

permanecerá contribuindo com a UNIFIL, com conhecimento e pessoal, e, em 

outra frente, manterá o foco em fortalecer sua presença no Atlântico Sul e na 

Amazônia Azul.                                                  Fonte: Defesa Aérea e Naval 

Navios do Grupamento de Patrulha naval do 

Nordeste realizam exercício de tiro real 

s navios do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste 

(ComGptPatNavNE) realizaram, no dia 2 de dezembro, exercício de 

tiro real no litoral do Rio Grande do Norte. O Grupo-Tarefa (GT) foi 

formado pelo Navio-Patrulha Oceânico 

(NPaOc) Araguari, pelo Rebocador de 

Alto Mar Triunfo e pelo Navios-Patrulha 

Grajaú, Guaíba e Graúna. Na ocasião, o 

GT realizou exercícios de Ligth-Line, 

Grupo de Visita e Inspeção, além de 

limpeza de área e 

lançamento/recolhimento de alvo antes 

do evento principal. Os Navios-Patrulha 

realizaram tiro sobre alvo de superfície 

com sua bateria principal, o Canhão 

Bofors L/70 40mm. 

Já o NPaOc Araguari efetuou com sucesso disparos com o Canhão MSI 

DS30M Mk.44 30mm, em continuidade à avaliação operacional do 

armamento. 

O 
                                                                    Com3DN 

 
Exercício de tiro real no litoral potiguar. 
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O reparo foi realizado pelo Grupo de Apoio à Manutenção aos Sistemas de 

Armas (GRUEL), que consiste em uma equipe de alto de rendimento 

constituído por militares de bordo com o apoio da Diretoria de Sistema de 

Armas da Marinha (DSAM) e do Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha 

(CMS). 

 

         Atualmente, o NPaOc Araguari incrementa a sua capacidade de combate 

atuando na área de jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval, maior parcela 

da Amazônia Azul.                                                                                        Fonte: MB 

CPCE inspeciona 195 embarcações em novembro 

 Capitania dos Portos do Ceará intensificou as ações de inspeção naval 

no mês de novembro, período em que foram abordadas 195 

embarcações durante 22 missões realizadas em praias e 

lagoas nos municípios de Caucaia, Aquiraz, Fortaleza, Cascavel, São Gonçalo 

do Amarante, Amontada e Trairi. O 

trabalho de fiscalização do tráfego 

aquaviário tem o propósito de 

garantir a salvaguarda da vida 

humana no mar, a segurança da 

navegação e a prevenção à poluição 

hídrica. Em proveito das ações, os 

militares também orientaram 

tripulantes de embarcações 

fiscalizadas e integrantes de 

comunidades visitadas quanto às 

medidas de prevenção e 

enfrentamento ao novo coronavírus. Fonte: Com3DN 

 

Marinha adquire novas viaturas para o Corpo de 

Fuzileiros Navais 

 Marinha do Brasil formalizou, no dia 24 de novembro, a compra de 90 

caminhões UNIMOG 5000, junto à empresa alemã Daimler Truck AG. 

Os veículos “no estado da arte” militar são apropriados para qualquer 

terreno e indicados, especialmente, para as operações anfíbias realizadas por 

tropas do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). Os lotes anuais de viaturas 

pesadas UNIMOG 5000, incluindo veículos de transporte de tropas e material, 

A 

A 

                                                                     CPCE 

 
Inspeção de embarcações nos municípios. 
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cisternas de água e combustível, frigoríficas e basculantes, serão recebidos de 

2021 a 2027. 

  

Essa aquisição, que 

representará considerável ampliação 

do poder de combate do CFN, sucede-

se a outro contrato recentemente 

celebrado entre a MB e o governo dos 

Estados Unidos, para a obtenção de 

um sistema composto por 12 Viaturas 

Blindadas Leves Sobre Rodas 4x4 

“Joint Light Tactical Vehicle” (JLTV), 

com entregas previstas a partir de 

2022. 

   

Os contratos preveem, ainda, o estabelecimento de estruturas de 

manutenção, com sobressalentes, equipamentos, ferramentas e cursos 

necessários. A obtenção dessas novas viaturas ocorre no âmbito 

do PROADSUMUS, o Subprograma de Meios de Fuzileiros 

Navais componente do Programa Estratégico da Marinha “Construção do 

Núcleo do Poder Naval”.                                                              Fonte: MB 

  
 

                                                              

                                                                        MB 

 
Caminhão Unimog 5000. 


