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Navio Veleiro Cisne Branco recebe prêmio 

ecológico 

 Navio Veleiro Cisne Branco foi o 

vencedor do prêmio “Environmental 

Award”, concedido pela Sail Training 

Internacional (STI), fundação responsável pela 

organização da “Tall Ships Races 2019”, durante 

a comissão “Europa 2019”. A iniciativa da STI 

foi realizar uma competição entre os navios 

participantes da “Tall Ship Races 2019”, 

premiando o melhor projeto voltado à 

preservação do meio ambiente. Praticamente 

todos os navios participantes promoveram 

atividades e apresentaram projetos, num total 

de 45 competidores, como a realização de 

coletas de lixo nos portos visitados ou baldeação 

com água de reuso. 

 

O Navio Veleiro Cisne Branco apresentou um projeto de sustentabilidade 

ambiental permanentemente conduzido a bordo, que visa à redução de 

plástico utilizado a bordo, em consonância com a política ambiental da 

Marinha. Exemplos como a abolição do uso de copos plásticos e coleta de lixo 

seletiva foram fundamentais para a conquista deste prêmio e, principalmente, 

para servir de exemplo aos jovens aspirantes ou trainees que embarcam nos 

grandes veleiros, ratificando o compromisso da Força em proteger e preservar 

os mares e rios. 

  

Em uma cerimônia realizada na praça principal da cidade de Bergen-

Noruega, o prêmio foi entregue aos tripulantes e permitiu corroborar a 

O 

 Nº 056/2019      03 DE SETEMBRO DE 2019 

SOAMARCE INFORMA 
A

M
IG

O
DA MAR

IN
H

A

CEARÁ
 

056/2019 

                                                      MB 

 
Placa da premiação. 
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preocupação institucional com o meio ambiente marinho, valorizando o lema 

“o oceano é a nossa segunda casa, nos preocupamos com ele!”. 

                                                                                                Fonte: MB 

 

I Simpósio de História Marítima 

erá realizado nos dias 2 e 3 de outubro o I Simpósio de História 

Marítima, cujo objetivo é promover uma História Marítima e discutir 

suas perspectivas no campo historiográfico brasileiro. O evento será 

realizado no IHGB (Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), na cidade do 

Rio de Janeiro – Av. Augusto Severo, nº8, 11º andar, Glória, e tem inscrições 

gratuitas. As palestras ocorrerão no período vespertino e a conferência de 

abertura será do historiador Luiz Felipe de Alencastro, das instituições 

Université de Paris-Sorbonne e EESP-FGV, conhecido principalmente pelos 

seus trabalhos sobre a evolução do sistema econômico do Atlântico ao longo 

dos séculos. 

As mesas redondas terão, além de Martini, pesquisadores que se 

destacam em temas navais, como Silvana Cassab Jeha (UFRJ), Edilson Nunes 

dos Santos Junior (UFF) e Ludolf Waldmann Jr (UFSCar). A palestra de 

encerramento será do CMG (RM1) Francisco Eduardo Alves de Almeida 

(Programa de PGEM – EGN), a moderação das mesas está a cargo do CC (IM) 

Marcello José Gomes Loureiro (EN/IGHMB) e do VAlte (EN-Ref) Armando de 

Senna Bittencourt (IHGB/ IGHMB).  
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https://www.marinha.mil.br/dphdm/shm-inscricoes
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Falas de abertura e encerramento serão, respectivamente, de Victorino 

Coutinho Chermont de Miranda (Presidente do IHGB) e VAlte (RM1) José 

Carlos Mathias (Diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha). 

Confira horários e mais detalhes na programação abaixo: 

                                                                     Fonte: Poder Naval e DPHDM 

Empresa cearense é finalista do Lloyd’s List 

Americas 2019 

 Empresa cearense Promare | 

Rabb Carvalho Advogados, um 

escritório baseado em 

Fortaleza e atuação no Norte-

Nordeste do Brasil, está concorrendo 

com as maiores bancas de advocacia 

dos Estados Unidos ao prêmio do 

continente americano, sendo o único 

escritório latino-americano na lista dos finalistas. Esse é o principal prêmio de 

toda a indústria mundial do Shipping. 

O Lloyd's List Americas é o programa de premiação que reconhece e 

recompensa a excelência em todos os campos do setor marítimo. Mediante 

extensa pesquisa com os players do segmento, a Lloyd's publica a lista dos 

finalistas, que são julgados e escolhidos como o melhor por uma comunidade 

de associações e líderes do setor, o que faz o LLoyds List Awards um prêmio 

de distinção altamente desejável. O escritório concorre na categoria 

“Excelência em Direito Marítimo” e o resultado será anunciado em uma 

cerimônia em Houston, no dia 24 de setembro. Parabéns ao soamarino Larry 

John Rabb Carvalho e sua equipe de profissionais.                   Fonte: Promare 

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 
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A EAMCE PRECISA 

DE VOCÊ! 
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