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Marinha do Brasil divulga Nota de Esclarecimento 

sobre a transferência de submarinos  

 Centro de Comunicação Social da Marinha do Brasil veiculou Nota de 

Esclarecimento sobre matéria publicada pela mídia especializada, 

tratando da permuta de dois submarinos do tipo IKL-209, por uma 

embarcação de superfície da Marinha do Peru. Segue abaixo, reprodução da 

nota publicada. 

Transferência de Submarinos IKL-209 

 

Em relação às informações veiculadas recentemente na mídia sobre a 

possível cessão de submarinos IKL-209, a Marinha do Brasil (MB) 

esclarece que tem o objetivo de avançar nas tratativas e estudos sobre a 

possibilidade de reparo, manutenção e construção de submarinos, bem 

como efetuar possíveis transferências destes meios para Marinhas que 

manifestaram interesse em aprimorar o seu Poder Naval. 

No tocante ao posicionamento da Força sobre o tema, a Marinha reafirma 

o seu compromisso de realizar as interações com a mídia e demais 

públicos de forma esclarecedora. 

Outrossim, mais informações sobre o assunto serão divulgadas 

oportunamente.                                                                         

                                                                                        Fonte: MB 

Ministro do STM realiza palestra para os grumetes 

da EAMCE 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE) recebeu, no dia 

13 de setembro, a visita do Ministro do Superior Tribunal Militar (STM), 

Almirante de Esquadra Carlos Augusto de Sousa, que proferiu palestra 
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sobre “O Superior Tribunal Militar e a Justiça Militar da União” para os 

Grumetes da Turma LIMA/2019. A palestra teve como objetivo apresentar a 

estrutura organizacional, a missão, as competências, as atribuições e os 

órgãos da Justiça Militar da União (JMU). O Ministro também discutiu casos 

concretos, destacando aspectos jurídicos das ações mais usuais julgadas pela 

JMU. 

Estiveram presentes no 

evento, o Almirante de Esquadra Elis 

Treidler Öberg, Diretor-Presidente da 

Companhia Docas do Rio Grande do 

Norte; Vice-Almirante Alan 

Guimarães Azevedo, Comandante do 

3o Distrito Naval; membros do 

Ministério Público Militar, do 

Judiciário e da Advocacia Geral da 

União; Capitão de Mar e Guerra 

Sérgio Luís Soares da Costa, 

Comandante da Base Naval de Natal; 

Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana, Capitão dos Portos do 

Ceará; Capitão de Mar e Guerra Alexandre Gildes Borges, Comandante do 

Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste; Coronel Aviador Alex Pereira de 

Souza, Comandante da Base Aérea de Fortaleza; Capitão de Fragata 

Alexandre Pereira da SILVA, Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros 

do Ceará e o Segundo-Tenente Rafael Cavalcante Barbosa, representante do 

Comando da 10ª Região Militar, além de Assessores e Chefes de Departamento 

da EAMCE.                                                                            Fonte: EAMCE 

Projeto Pátria Amada Brasil nas escolas 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros 

do Ceará (EAMCE) realizou, no dia 

4 de setembro, o projeto “Pátria 

Amada Brasil”, no Colégio Piamarta 

Montese. O objetivo da ação é levar 

informações às crianças sobre os 

Símbolos Nacionais e despertar valores 

como civismo e respeito à Pátria. 

A 

                                                                     EAMCE 

 
Autoridades navais e o ministro Carlos Augusto 

de Souza, ladeando o “Navio de Pedra” da 
EAMCE. 

 

                                                                EAMCE 

 

Estudantes participam da Cerimônia à 

Bandeira, no colégio Piamarta Montese. 
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Na ocasião, os alunos assistiram a vídeos que abordaram as formas de 

ingresso e as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil. Os estudantes 

também participaram de um Cerimonial à Bandeira, vivendo assim, uma das 

mais importantes tradições navais. 

A diretora do Colégio, Taciana Pacífico, externou a satisfação de contar 

com a Marinha do Brasil na Semana da Pátria: “Agradecemos por esse 

momento de conhecimento aos nossos alunos, que passaram a compreender 

a importante missão da Marinha em nosso país”.                     Fonte: EAMCE 

AgCamocim forma 30 pescadores profissionais 

A Agência da Capitania dos Portos em 

Camocim, em parceria com a 

Prefeitura Municipal de Barroquinha-CE 

e a Colônia de Pescadores de Bitupitá, 

realizou no dia 30 de agosto, a 

cerimônia de formatura de 30 novos 

aquaviários do Curso de Formação de 

Aquaviários - Pescador Profissional - 

Nível 1 (CFAQ-POP 1) e ações em 

benefício da população local. A 

solenidade contou com a presença de 

formandos, familiares, autoridades 

municipais, militares da AgCamocim e membros da comunidade. Na ocasião, 

os novos aquaviários receberam os certificados de conclusão e as Cadernetas 

de Inscrição e Registro (CIR). Em seguida, foi realizada uma programação de 

ações, com a execução do Cerimonial à Bandeira Narrado, dentro do projeto 

“Pátria Amada Brasil”; atendimento ao público, no âmbito do Projeto 

“Agência Itinerante”, com prestação de esclarecimentos e regularização de 

embarcações e habilitações; além da entrega de cestas básicas às famílias 

dos formandos e distribuição de brinquedos a 300 crianças.                                                                 

Fonte: AgCamocim CPCE 

EAMCE sedia “Grandes Jogos Navais 2019” com 

grupos de escoteiros 

                                                            AgCamocim

 

       Curso para aquaviários em Barroquinha. 
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 Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará (EAMCE) sediou, no dia 14 

de setembro, o "Grande Jogo Naval 2019" com o tema “Uma Aventura 

no Mar”. O evento contou com a presença do Grupo de Escoteiros 

Básico Bombeiro João Nogueira Jucá (33/CE), Grupo Escoteiros Santos 

Dumont (06/CE) e o 1o Grupo de Escoteiros do Mar “Marcílio Dias” (1o GEMar) 

 A programação teve início com o 

Cerimonial à Bandeira e contou com a 

presença do Comandante da EAMCE, 

Capitão de Fragata Alexandre Silva 

que deu as boas-vindas aos 

participantes. Em seguida, foram 

realizadas atividades de campo, 

palestras, exibição de vídeos sobre 

profissões do mar, jogos aquáticos, 

construção de barcos em miniatura, 

oficina de arquitetura de pesca e jogos de orientação. 

                                                                                         Fonte: EAMCE         
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            Escoteiros em atividades na EAMCE. 

 


