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Marinha combate as manchas de óleo no Ceará 

 tragédia ambiental que se 

abateu sobre o litoral do 

Nordeste brasileiro, 

mobilizou a sociedade e as 

instituições, no combate às 

manchas de óleo nas praias 

nordestinas. De causas ainda não 

identificadas, o desastre trouxe 

prejuízos ecológicos, às atividades 

pesqueiras e ao turismo, sem se 

falar nos riscos à saúde da população.  

Desde o início de setembro, o Brasil está unido no combate a esse 

flagrante o crime ambiental. Inédito na história brasileira, pela extensão 

geográfica e pela duração no tempo, suas consequências atingiram cerca de 

2.250 km de extensão de nossas costas, em algum momento nesse período. 

O Grupo de Acompanhamento e Avaliação (GAA), formado pela Marinha do 

Brasil, o IBAMA e a ANP, vem realizando um trabalho incessante, desde a 

primeira aparição de manchas de óleo, de monitoramento do litoral e limpeza 

das praias, além de conduzir investigação sobre causas e circunstâncias do 

evento, conforme previsto no Plano Nacional de Contingência, para a gestão 

de ações de resposta e elucidação dos fatos. 

A Capitania dos Portos do Ceará, por meio de seu Comandante, o 

Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana, informa que as 

Organizações Militares da Marinha no Ceará (CPCE, EAMCE, AgAracati e 

AgCamocim), foram mobilizadas e estão empreendendo ações de limpeza nas 

praias cearenses, em particular na nacionalmente conhecida praia de Canoa 

Quebrada, com o apoio do Navio Patrulha Graúna P-42 que recolheu na água, 

manchas do óleo bruto que boiava em direção à praia. A Marinha do Brasil 
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Militares colaborando na limpeza das praias 

cearenses. 
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publicou na internet, Recomendações à População Sobre o Derramamento de 

Óleo, que podem ser acessados pelo seguinte endereço eletrônico: 

 

     https://www.marinha.mil.br/manchasdeoleo/recomendacoes 

 

 

                                             Fonte: MB 

Hamilton Mourão está no Peru para celebrar Acordo 

de Cooperação Militar 

O Vice-presidente da República, 

General Hamilton Mourão está em 

visita ao Peru, acompanhado do 

ministro da Defesa, General 

Fernando Azevedo e Silva, para 

celebrar Acordo de Cooperação 

Militar com o governo daquele país. 

Os Ministros da Defesa do Peru e do 

Brasil assinaram Declaração de 

Intenções, que “expressa as 

intenções de aprofundar a cooperação binacional entre as Marinhas de ambos 

países, especialmente na área de submarinos”. 

Conforme o Ministério da Defesa do Peru, “a Declaração de Intenções 

foi assinada em consideração ao Acordo Marco de Cooperação em Matéria de 

Defesa firmado por ambos países em 6 de novembro de 2006 e da declaração 

conjunta firmada pelos Ministérios da Defesa do Peru e do Brasil em 22 de 

dezembro de 2011. Por este documento, as partes também expressam a 

intenção de promover ações conjuntas de cooperação entre a Marinha de 

Guerra do Peru e da Marinha do Brasil. Também buscam o incentivo a 

programas bilaterais no âmbito da indústria de defesa, instrução e 

treinamento entre as Armadas de ambos países e de manutenção da confiança 

mútua.” 

                                          Ministério da Defesa do Peru                                                            

 
Assinatura da Declaração de Intenções 
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Ainda conforme divulgado pela imprensa especializada, no bojo desse 

Acordo de cooperação militar, estaria a cessão mútua de embarcações entre 

as Marinhas dos dois países, onde podem estar incluídas a intenção de venda 

de dois submarinos da classe Tupi (Timbira e Tapajó) para a Marinha de 

Guerra do Peru, e a transferência do navio multipropósito da classe Makassar 

BAP Pisco, para a Marinha do Brasil.                               Fonte: Poder Naval 

Mostra de Desarmamento do NDCC Garcia D’Ávila 

 Marinha do Brasil informa 

que a cerimônia de Mostra de 

Desarmamento do Navio de 

Desembarque de Carros de 

Combate Garcia D’Avila G-29, será 

realizada e presidida pelo Chefe do 

Estado-Maior da Armada, no dia 29 

de outubro, às 10h, tendo o navio 

atracado no Píer 2 da Base Naval do 

Rio de Janeiro (BNRJ). 

O NDCC Garcia D’Avila G-29 foi incorporado originalmente à Royal Navy 

como RFA Sir Galahad (L3005) em 25 de novembro de 1987 e desincorporado 

em 31 de agosto de 2006. Foi adquirido pela Marinha do Brasil e incorporado 

à Armada no dia 29 de maio de 2008, em cerimônia realizada no Complexo 

Naval de Mocanguê, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro. 

O NDCC Garcia D’Ávila foi o terceiro navio da Marinha do Brasil a 

ostentar esse nome em homenagem ao Capitão de Fragata Garcia D’Avila 

Pires de Carvalho e Albuquerque, desaparecido no afundamento do Cruzador 

Bahia, que comandava em 1945. Na Marinha do Brasil, o NDCC Garcia D’Ávila 

realizou diversas comissões e operações navais, inclusive dando apoio às 

Missões de Paz no Haiti.                                                 Fonte: Poder Naval 

EAMCE tem novo Suboficial-mor 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará promoveu, no dia 18 de 

outubro, Cerimônia de Passagem de Incumbência de Suboficial-Mor, 

com a presença do Comandante da EAMCE, Capitão de Fragata 

Alexandre Pereira da Silva, e tripulação.  
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NDCC Garcia D’Ávila G-29 
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O programa Suboficial-Mor foi implementado pela Marinha em 2015 e 

tem como objetivo estabelecer um canal direto entre o Comando e a 

Guarnição, a fim de tratar das 

questões a fim de tratar de questões 

relativas à ética militar, bem-estar, 

satisfação profissional, carreira, 

disciplina e apoio social às Praças. 

 Após dois anos de destacada e 

reconhecida excelência no exercício 

das atribuições, o SO-MT Miguel deixa 

a incumbência para a assunção do SO-

EP Ednardo, que concluiu curso de 

preparação no Rio de Janeiro.                                                                            

Fonte EAMCE 

   

                                                           

                                                                  EAMCE 

 
Comandante da EAMCE e os Suboficiais Miguel 

e Ednardo. 
 


