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Marinha poderá vender dois submarinos IKL-209 

imprensa especializada 

informa que após as 

decisões do alto comando e 

do almirantado, a Marinha do Brasil 

irá transferir para a reserva dois 

submarinos do tipo IKL-209/1400. 

O submarino Timbra S32 e o 

submarino Tapajós S33, poderão 

ser vendidos para uma marinha 

estrangeira por um valor entre 250 

e 300 milhões de dólares. Ainda segundo informações especializadas, embora 

a Marinha argentina tivesse demonstrado interesse em adquirir as 

embarcações, severas limitações financeiras impediram o avanço das 

negociações, surgindo agora a Marinha do Peru e a Marinha da Polônia como 

fortes pretendentes à aquisição dos submarinos.              Fonte: Poder Naval 

 

Soamarino lançará livro na 

próxima sexta-feira 

 soamarino e diretor da SOAMAR-

CE Francisco José Caminha, lançará 

na próxima sexta-feira, dia 30 de 

agosto, o livro intitulado O DOMADOR – 

Uma jornada com encontros e paixões. O 

evento terá lugar no Iate Clube de 

Fortaleza, às 19h. O autor afirma que o 

livro é uma forma de abordagem para 
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Submarinos na ilha do Mocanguê. 
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experiências de autoconhecimento e de renascimento; ler o livro, “é uma 

viagem para dentro de si próprio”. 

Francisco José Caminha é advogado, professor e mestre em Ciências 

Políticas. Cumpriu mandato de Deputado Estadual no Ceará, por duas 

legislaturas (2003 – 2006 e 2007 – 2010). Em 2009, lançou o livro Aerolândia, 

Seu Povo, Sua História e tomou posse na cadeira 26 da Academia 

Metropolitana de Letras de Fortaleza. Neste mesmo ano recebeu também as 

seguintes condecorações: Título de Membro Honorário da Base Aérea de 

Fortaleza, Mérito Legislador 2008 (concedido pelo Instituto de Estudos 

Legislativos Brasileiros aos que considera os melhores deputados do país) e 

medalha Mérito Tamandaré, da Marinha do Brasil.                  Fonte: O autor 

Adote uma sala de aula na EAMCE 

 

          Assessoria de Relações Públicas da EAMCE 

          sheyla@marinha.mil.br     
          98159-8919 – CC(T) Sheyla 

 
          Comando da EAMCE 

          alexandre-silva.pereira@marinha.mil.br   
          98722-2020 – CF Alexandre Silva 
 

                                                               Fonte: EAMCE 

 

Passagem de Comando na DHN 

manhã, dia 28 de agosto, às 10h, ocorrerá a Cerimônia de Transmissão 

do Cargo de Diretor de Hidrografia e Navegação – DHN, nessa diretoria. 

A DHN tem a missão de “Apoiar a aplicação do Poder Naval, por meio 

de atividades relacionadas com a hidrografia, oceanografia, cartografia, 

meteorologia, navegação e sinalização náutica, garantir a qualidade das 

atividades de segurança da navegação que lhe couberem na área marítima de 

interesse do Brasil e nas vias navegáveis interiores e, ainda, contribuir para 

projetos nacionais de pesquisa em águas jurisdicionais brasileiras e dos 

resultantes de compromissos internacionais.”  

Assumirá a Diretoria de Hidrografia e Navegação, o Vice-Almirante 

Marcos Borges Sertã, que ocupava o cargo de Subchefe de Inteligência 

operacional do Comando de Operações Navais, em substituição ao Vice-
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A EAMCE PRECISA 

DE VOCÊ! 
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Almirante Antonio Fernando Garcez Faria. 

 

                                                           


