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MAXWELL DENIGRES
Capitão de Mar e Guerra

Capitão dos Portos do Piauí

Editorial
 Apresentamos o terceiro informativo “Ma-
rinha no Delta”, com muita satisfação, contendo 
notícias da Marinha do Brasil, por meio da Capi-
tania dos Portos do Piauí, sob as orientações do 
Comando do 4° Distrito Naval.

 Durante o segundo semestre de 2021, 
houve muitos desafios e conquistas, ainda na si-
tuação de pandemia causada novo coronavírus 
(COVID-19), a dedicação dos nossos militares 
e servidores civis superaram os obstáculos e a 
Capitania manteve-se firme no cumprimento de 
sua missão.

 No último semestre, realizamos diversas 
atividades e retomamos capacidades impor-
tantes, como ações de fiscalização do tráfego 
aquaviário em mar aberto, aumentando a pre-
sença da Marinha do Brasil no litoral piauiense; 
intensificamos as inspeções navais, participan-
do efetivamente de eventos como a Operação 
Verão e Travessia Segura; apoiamos os eventos 
náuticos realizados pelo Iate Clube de Teresina; 
promovemos mutirões de limpeza de praias, 
com o apoio das prefeituras de Parnaíba-PI e 
Luís Correia-PI, onde recolhemos toneladas de 
lixo das praias e rios; por meio da Capitania Iti-
nerante, levamos os serviços da Capitania às lo-
calidades mais afastadas da sede, propiciando 
a regularização das documentações das embar-
cações e dos aquaviários, além de aplicação de 
exames para os amadores; atuamos, também, 
em campanhas de conscientização e combate 
ao novo coronavírus e ao mosquito Aedes ae-
gypt; conseguimos concluir a obra do refeitório, 
propiciando a volta do rancho para nossa Força 
de Trabalho e iniciamos novas obras, com des-
taque para a rede de incêndio e modernização 
do antigo prédio da intendência, que permitirá a 
reorganização de diversas salas administrativas 
e alojamentos para o pessoal; recebemos três 
novas viaturas, executamos diversas manuten-
ções em nossas viaturas e embarcações, au-
mentando nossa capacidade de atuação.

 Com o fundamental apoio da SOAMAR
-PI, realizamos ações sociais, com destaque 
para a distribuição de cestas básicas, tão impor-
tante neste momento de pandemia e distribui-
ção de coletes salva-vidas aos menos favoreci-
dos economicamente.

 O ano de 2021 foi marcante, pois tivemos 
a honra de receber a visita do Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier 
Santos, que conheceu nossas instalações e di-
rigiu-se à tripulação, passando-nos informações 
importantes e dando-nos orientações seguras. 
Também fomos privilegiados ao receber o Dire-
tor-Geral de Navegação, Almirante de Esquadra 
Wladmilson Borges de Aguiar, acompanhado do 
Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Ale-
xandre Cursino de Oliveira e comitiva, durante a 
Reunião Funcional dos Capitães dos Portos do 
Grupo Marítimos, em que foram trocadas experi-
ências entre Capitanias, Delegacias e Agências, 
visando ao aprimoramento de processos, além 
de estudos de casos para a adoção de novas 
práticas, a fim de melhor servir ao povo brasilei-
ro. Da mesma forma, recebemos o Governador 
do Estado do Piauí, Sr. José Wellington Barroso 
de Araújo Dias, em cerimônia realizada a bordo.
 
 Reforçamos os nossos valores como a 
honra, ética e profissionalismo em sempre ser-
vir à população com a excelência, responsabili-
dade social, comprometimento com o meio am-
biente, segurança e cortesia na relação com o 
público.
 
 Por fim, desejamos uma boa leitura e, es-
taremos sempre prontos para ouvir críticas que 
possam melhorar nosso Informativo.



Inaugurado o Museu do Mar 
com estande da Marinha do Brasil

Estande da Marinha do Brasil

 No dia 2 de julho, foram inauguradas as obras de requalificação e revitalização do Conjunto 
Arquitetônico Porto das Barcas, que contém o Museu do Mar do Delta do Parnaíba “Seu João Clau-
dino”, em Parnaíba. 
 A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Piauí (CPPI), apoiou com 
doação de materiais de navegação, quadros, uniformes para manequins, além de contar um pouco 
da história da Marinha do Brasil, desde a sua formação, consolidação da nação brasileira e partici-
pação nas duas Grandes Guerras.
 O Governador do estado do Piauí, senhor Wellington Dias agradeceu a Marinha pela dispo-
nibilidade em ajudar no projeto. “Aqui há a recuperação da cultura, da história e tradição. A Marinha 
está ligada diretamente na formação do nosso povo e no desenvolvimento da nossa região.”, disse.
 O Capitão dos Portos do Piauí, CMG Denigres agradeceu às Organizações Militares e à 
Tripulação da CPPI que ajudaram na divulgação da mentalidade marítima no espaço. “Não seria 
possível realizar este estande sem a doação de materiais náuticos, como; cartas náuticas, farole-
tes, materiais de navegação; quadro de nós; brasões; entre outros, para não apenas embelezar o 
museu, mas, principalmente, agregar conhecimentos aos alunos que visitarem o nosso estande.”, 
destacou.

Governador visitando o estande da Marinha

Endereço do Museu:
Merval Veras, 300 - Nossa Sra. do Carmo, dentro do 

Complexo Turístico do Porto das Barcas. 
Parnaíba – PI

Funcionamento:
Ter – Sex: das 09 às 20h / Sáb: 09 às 21h 

Dom: 15h às 21h

Valores:
Inteira: R$10,00 / Meia: R$5,00

*meia para todos às terças-feiras

Fontes: Secult/ Ryck Costa – diretor do Museu
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CPPI realiza coletiva de imprensa sobre
Operação Verão: 2ª Fase

“Todos por uma navegação segura”

Capitão dos Portos em coletiva gravada

 A Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) realizou no dia 06 de julho uma coletiva de imprensa 
para divulgar as ações da Marinha do Brasil no estado do Piauí com a Operação Verão – 2ª Fase, 
no período de 1º de julho a 1º de agosto.
 O Capitão dos Portos do Piauí, CMG Denigres destacou as principais ações das equipes de 
Inspeção Naval para o período. “Neste mês há um aumento no fluxo de navegação por causa das 
férias escolares, por isso estamos reforçando as fiscalizações, sempre com o intuito de educar e 
conscientizar o navegantes com relação ao risco da não observância da segurança da navegação. 
Nossos inspetores estarão em todo o estado para fiscalizar e inibir àqueles que não estão dentro 
das normas.”, enfatizou. 
 Segundo o levantamento da Diretoria de Portos e Costas (DPC), os itens que mais chamam 
a atenção durante as ações de fiscalização são: falta de habilitação dos condutores; documentação 
da embarcação incompleta ou vencida; falta de material de salvatagem (coletes, boias, extintores 
de incêndio, entre outros); o desrespeito ao limite de lotação da embarcação; e as condições de 
navegabilidade do meio que poderá ser apreendido dependendo das irregularidades constadas.

Entrevista ao vivo sobre a 
Operação Verão
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Visita à Consultoria Jurídica da União no Piauí

Capitão dos Portos, CMG Denigres e senhor Manoel Paz no momento da reunião

 No dia 08 de julho o Capitão dos Portos e equipe visitaram o Coordenador-Chefe da Consul-
toria Jurídica da União no Piauí (CJU/PI), senhor Manoel Paz e Silva Filho.
 Dentre os assuntos abordados destacou-se a parceria e apoio das duas instituições em prol 
de melhor servir a população piauiense.

CPPI recebe nova viatura

 No dia 8 de julho a Capitania dos Portos do Piauí recebeu uma viatura zero quilômetro, que 
incrementará a frota de viaturas e vai contribuir para o cumprimento da missão da OM.

Viatura sendo recebida na concessionária 

CPPI participa de assessoramento em Teresina
 No dia 08 de julho a Capitania 
dos Portos do Piauí (CPPI) participou 
de reunião no Iate Clube Teresina sobre 
Conselho de Assessoramento quanto 
ao uso de embarcações de esporte e 
recreio.
 Na palestra, ministrada por mili-
tares da Seção de Segurança do Tráfe-
go Aquaviário (STA), foram destacados 
as questões quanto o uso de equipa-
mentos de salvatagem, o não uso de 
bebidas alcoólicas quando for pilotar e 
não passar a sua moto aquática e sua 
lancha para quem não é habilitado.

Palestra no IATE Clube Teresina
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CPPI participa de ação na orla de Luís Correia (PI)

 No dia 25 de julho, a Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) apoiou a ação ostensiva e edu-
cativa da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União.
 Sob a coordenação do Superintendente do Patrimônio da União no Piauí (SPU), senhor 
Marcelo Barbosa de Morais, as abordagens teve como foco conscientizar os banhistas e proprietá-
rios de estabelecimentos comerciais a forma adequada de se utilizar os locais públicos, como: não 
estacionar veículos em calçadas, não jogar lixo na praia, limites do uso de barracas, entre outros.
 Além da CPPI, a ação teve o apoio da Polícia Militar do estado do Piauí.
 

Orientação a proprietário de estabelecimento 

CPPI recebe visita de ex-Capitão dos Portos do Piauí

 No dia 27 de julho, a Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) recebeu a visita do senhor         
Capitão de Mar e Guerra (RM1) Benjamin Dante Rodrigues Duarte Lima, ex-Capitão dos Portos do 
Piauí. Na oportunidade, visitou as instalações e os meio operativos da CPPI.
 O CMG (RM1) Dante comandou a CPPI no período de 20 de julho de 2018 a 10 de julho de 
2020.

CMG (RM1) Dante visita as instalações da CPPI 
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Marinha do Brasil apoia o “1° Desafio de Superação em 
Águas Abertas”, no litoral piauiense

 Na manhã do dia 25 de julho, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio da Capitania dos 
Portos do Piauí (CPPI), apoiou o “1° Desafio de Superação em Águas Abertas”, organizado pela 
Associação Paradesportiva de Parnaíba e Planície Litorânea do Estado do Piauí (APPPLEP). 
 A largada aconteceu na praia de Atalaia, na cidade de Luís Correia-PI, e terminou na praia 
da Pedra do Sal, em Parnaíba-PI, totalizando um percurso de 20 km. O apoio foi dado por uma 
embarcação tipo “Flex Boat” e uma motoaquática que acompanharam os nadadores.
 O idealizador do evento, senhor Rynaldo Cícero agradeceu pelo apoio. “Temos algumas li-
mitações físicas, mas isso não nos impede de superar os desafios da vida e o esporte, em especial 
a natação, é um motivador para vencermos. Por isso, só temos a agradecer a Marinha do Brasil, a 
Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros que nos ajudaram a realizar este evento. Muito obrigado!” 
disse. 

Atleta no momento da travessia

Capitão dos Portos do Piauí, Comandante do Corpo de Bombeiros e
atletas antes do início da prova
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Despedida de Militar para a Reserva Remunerada,
Desembarque e imposição de distintivo de 

bom comportamento

 No dia 28 de julho, foi realizada na CPPI a cerimônia de Despedida do Suboficial (SI) Agenor 
Cabral de Brito para a Reserva Remunerada, desembarque do Primeiro-Sargento (AM) Celso Lima 
dos Santos Neto e Primeiro-Sargento (AR) João Batista Silva Araujo e imposição de distintivos de 
bom comportamento.
 No discurso de despedida, o SO Agenor agradeceu a oportunida de servir à Pátria por meio 
da Marinha do Brasil e à família pelo apoio incondicional nos momentos de ausência por causa das 
viagens. Por fim, exortou aos que estão iniciando na carreira, que mantenham o fogo sagrado em 
prol do país.

Suboficial Agenor e família recebem uma lembrança da Marinha do Brasil

Imposição de distintivo de bom comportamento e entrega de lembranças aos militares que desembarcaram

Retomada as atividades físicas dos militares
 No mês de julho, foram retomadas as ativida-
des  esportivas, como a prática de voleibol, natação, 
futebol, caminhada e corrida, todas acompanhadas 
pelo pessoal qualificado da área de saúde.
 A prática esportiva é de suma importância 
para a higidez física e mental dos militares para as 
atividades de Inspeção Naval e de rotina.
 As atividades estavam paradas em virtude da 
pandemia do novo coronavírus.

Militares da CPPI praticando esporte
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Marinha do Brasil realiza doação de
sangue no litoral piauiense

 Na manhã do dia 4 de agosto, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos 
do Piauí, realizou a ação de doação de sangue ao Centro de Hematologia e Hematologia e Hemo-
terapia do Piauí (HEMOPI). 
 Neste ano, em função da pandemia do COVID-19, observou-se significativa diminuição dos 
estoques dos bancos de sangue no Piauí. Na data, os militares da Capitania se sentiram orgulho-
sos de poder contribuir para o aumento dos estoques de sangue.
 A Assistente Social do HEMOPI, senhora Izabel Cristina Machado Soares agradeceu a ação 
da Marinha do Brasil. “A Marinha tem nos ajudado no abastecimento de sangue, principalmente 
nesse período de pandemia. O HEMOPI agradece à Marinha que, sempre que precisamos, está 
sempre pronta a atender as nossas solicitações.”, disse.

Militares da CPPI doando sangue

Capitão dos Portos do Piauí participa de live
na platoforma Youtube 

 No dia 05 de agosto, o Capitão dos Portos do Piauí, Capitão de Mar e Guerra Maxwell         
Denigres concedeu uma entrevista ao programa do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico 
de Parnaíba, apresentado pela jornalista Carol Porto na plataforma do Youtube.
 Entre os assuntos abordados, foram destaques: Ações da Marinha do Brasil em apoio ao 
combate ao novo coronavírus, distribuição de cestas básicas às famílias carentes, Programa For-
ças no Esporte (PROFESP), limpeza de praias, cursos para aquaviários, educação quanto o uso 
coletes, capitania intinerante, entre outros.

Fotos do estúdio e no momento da visualização na plataforma

Live no Youtube:  https://youtu.be/UQvEWq7vdi8
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Marinha do Brasil forma novos Aquaviários no Piauí

 No mês de agosto, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Piauí,  
realizou a cerimônia de encerramento do Curso de Formação de Aquaviário Marinheiro Fluvial Au-
xiliar de Convés e Máquinas, na cidade de Parnaíba (PI), litoral piauiense.
 O curso teve a duração de nove (9) dias e contou com a participação de quinze (15) alunos. 
Após a conclusão, os formandos passaram a ter direito à Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) 
e ao Certificado de conclusão do Curso, podendo atuar de forma regular na atividade.
 O formando Diego Lima de Souza expressou a sua alegria em ter a sua carteira. “Hoje estou 
concretizando um sonho em ter o direito de trabalhar regularmente. Agradeço aos militares da Ma-
rinha que passaram os seus conhecimentos e, podem contar com um profissional que estimulará, 
incentivará e propagará a Mentalidade da Segurança da Navegação”.

Foto oficial com os novos aquaviários

Marinha do Brasil e SESC implantam 
Escola Cívico-Militar em Parnaíba

 No dia 09 de agosto, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Piauí,   
e Serviço Social do Comércio (SESC) deram início ao projeto Escola Cívico-Militar na cidade de    
Parnaíba (PI). A escola contemplada foi o Centro Educacional “Miranda Osório” que está sob a   
administração do próprio SESC.
 A solenidade de abertura, teve hasteamento das bandeiras do Brasil, do Estado e do SESC, 
canto do Hino Nacional, palestras sobre “Como Ingressar na Marinha” e “Símbolos Nacionais”.
 

Militares, professores e alunos em foto oficial
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Reunião Funcional dos Capitães dos Portos do 
Grupo Marítimos é realizada no Piauí

 Nos dias 15 e 16 de agosto foi realizada, 
na cidade de Parnaíba (PI), a Reunião Funcio-
nal dos Capitães dos Portos do Grupo Marítimos 
com a presença do Diretor-Geral de Navegação, 
Almirante de Esquadra Wladmilson Borges de 
Aguiar, e do Diretor de Portos e Costas, Vice-Al-
mirante Alexandre Cursino de Oliveira. 
 Nas palavras do Diretor-Geral de Nave-
gação, a reunião foi proveitosa por abordar as-
pectos como a troca de conhecimentos entre 
Capitanias, Delegacias e Agências; o aprimora-
mento de processos; os estudos de casos e pela 

adoção de práticas para melhoria da atividade e 
para melhor servir ao povo brasileiro.
 Nas tarefas desempenhadas pelas Capi-
tanias dos Portos em todo o Brasil destacam-se 
a fiscalização das atividades relacionadas com 
a segurança da navegação; a prevenção da po-
luição hídrica causada por navios, plataformas 
e suas instalações de apoio; e a formação dos 
aquaviários, que compõem as tripulações dos 
navios e embarcações mercantes nacionais.
 

 Foto oficial com os participantes da reunião 

As palestras ocorreram no  auditório SESC Caixeiral 
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Capitania dos Portos do Piauí participa dos
177 anos da cidade de Parnaíba

 Hasteamento das bandeiras 

 A Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) participou, no dia 14 de agosto, das celebrações dos 
177 anos da segunda  maior cidade do Piauí. 
 Uma série de eventos foram programadas, respeitando o atual cenário de distanciamento, o 
que, pelo segundo ano consecutivo não houve o tradicional desfile cívico-militar.
 No Centro Cívico de Parnaíba, foram hasteadas as bandeiras do Brasil, pelo Capitão dos 
Portos do Piauí, CMG Maxwell Denigres; do Piauí, pelo Presidente da Câmara de Vereadores, se-
nhor Carlson Pessoa e da cidade de Parnaíba, pelo Prefeito da cidade de Parnaíba, senhor Fran-
cisco de Assis de Moraes Souza.

Comandante da Marinha visita organizações 
militares no Pará e no Piauí

 O Comandante da Marinha (CM), Almi-
rante de Esquadra Almir Garnier Santos, cum-
priu agenda operativa e administrativa nas Or-
ganizações Militares (OM) subordinadas ao 
Comando do 4º Distrito Naval (Com4ºDN), nos 
estados do Pará e do Piauí, entre os dias 17 e 
19 de agosto. 
 Em sua primeira atividade, visitou os mu-
nicípios de Itaituba (PA) e a Capitania Fluvial de 
Santarém (PA), após, em Belém, o CM percor-

reu as instalações das OM, navios e vilas navais 
situadas na cidade-sede do 4ºDN e participou 
de encontro com diretores da Sociedade Amigos 
da Marinha (SOAMAR) local.  
 No dia 19, o Comandante da Marinha 
conheceu as instalações da Capitania dos Por-
tos do Piauí, os Próprios Nacionais Residen-
ciais (PNR) e se encontrou com integrantes da       
SOAMAR-PI.

 CM proferindo palavras à Tripulação da CPPI e acompanhou um desfile fluvial 
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Capitania dos Portos do Piauí recebe cais flutuante
 A Capitania dos Portos do Piauí recebeu, por do-
ação, do empresário e soamarino Junno Sousa, um cais 
flutuante para auxiliar na atracação e desatracação das 
embarcações, o que facilitará no emprego rápido dos 
meios e maior segurança ao desembarque e embarque 
de pessoal.

Momento da instalação do cais

Dia dos Pais é comemorado na CPPI

 A Capitania dos Portos do Piauí realizou, no dia 26 de agosto, uma festividade em comemo-
ração ao Dia dos Pais. O evento teve início com um café da manhã, após foi realizado passeios nos 
meios operativos com os filhos dos militares. O objetivo dos passeio é mostrar aos filhos a atividade 
que os pais desenvolvem e despertar neles o interesse na navegação e o ingresso na Marinha do 
Brasil.
 No final da manhã foi realizado sorteio de brindes aos participantes.

Panorâmica do evento com o serviço de café da manhã às famílias dos pais da CPPI

Passeio com os filhos e sorteio de brindes
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Visita de empresário da área de navegação

 No dia 24 de agosto, a Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) recebeu a visita do soamarino 
e empresário, senhor Junno Sousa. A visita teve como objetivo reforço do empresário na cons-
cientização da mentalidade marítimo e segurança da navegação aos usuáriso de embarcações no 
estado do Piauí, além da assinatura da transferência do cais flutuante à CPPI.
 “Eu, como empresário da área de navegação, sinto-me honrado em ajudar a Marinha do 
Brasil no assunto da segurança e repasso isso para os futuros navegantes.” disse o proprietário da  
“Velho Monge Power Sport”.

Assinatura de transferência do cais e recebimento de uma lembrança do 
Diretor-Geral de Navegação, Almirante de Esquadra Borges

CPPI recebe a visita de Secretários da Prefeitura
 No dia 24 de 
agosto, a Capitania 
dos Portos do Piauí 
(CPPI) recebe a visita 
da Secretários da Pre-
feitura de Parnaíba-PI.
 A visita teve por 
finalidade tratar de as-
suntos sobre a cons-

trução de uma ponte 
que será ligada a cida-
de de Parnaíba à praia 
“Pedra do Sal”. Além 
da reestruturação do 
cais de embarcações 
da CPPI.

Capitão dos Portos e Secretários analisando, in loco,
 a construção da ponte 

CPPI recebe a visita da Secretária da SOAMAR-PI
 No dia 24 de agos-
to, a Capitania dos Portos 
do Piauí (CPPI) recebeu 
as visitas da Secretária 
da Sociedade Amigos da 
Marinha (SOAMAR-PI), 
senhora Maria de Lurdes 
(Dona Lurdinha).

 A visita teve objeti-
vo a entrega de uma lem-
brança do Comandante da 
Marinha, Almirante de Es-
quadra Almir Garnier San-
tos por ocasião da visita à 
CPPI.

Capitão dos Portos fazendo a entrega da lembrança em none 
do Comandante da Marinha
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Marinha promove conscientização de combate ao lixo 
no Pará, Amapá, Maranhão e Piauí

 Mais de 100 militares do 
Comando do 4º Distrito Naval 
participaram de grande mobili-
zação, no dia 18 de setembro, 
em celebração ao World Clean 
up Day 2021 (WCUD 2021) – 
Mar Limpo é Vida, para uma 
maratona de limpeza de orlas 
de praias, rios e mar nos es-
tados do Pará, Amapá, Mara-
nhão e Piauí, e conscientiza-
ção sobre como o impacto de 
medidas corretas de descarte 
de lixo coopera com o fomen-
to sustentável da economia do 
mar e preservação da Amazô-
nia Azul.
 No Pará, 21 militares 
da Capitania dos Portos da 
Amazônia Oriental (CPAOR) 
recolheram 90 quilos de re-
síduos em praias de Icoaraci 
(PA), Curuça (PA) e Abaetetu-
ba (PA) e proferiram palestras 
para moradores de comunida-
des ribeirinhas e sociedade em 
geral. No Oeste do Estado, 24 
militares da Capitania Fluvial 
de Santarém sensibilizaram 60 
tripulantes e passageiros de 
embarcações sobre a poluição 
hídrica dos rios, durante a fis-
calização do tráfego aquaviário 
em praias fluviais do Rio Tapa-

jós. Na ocasião, ainda foram 
coletados 70 sacos de lixo na 
Praia do Maracanã e na orla de 
Santarém, com participação de 
16 representantes do Centro 
Universitário da Amazônia e do 
Centro Municipal de Informa-
ção e Educação Ambiental.
 A Capitania dos Portos 
do Maranhão (CPMA), com um 
efetivo de 25 militares, retirou 
103 sacos de lixo das praias 
Araçagi, Raposa, Calhau e 
Ponta D’Areia, em São Luis 
(MA). A atividade teve a cola-
boração de 57 estudantes do 
Colégio Marista Maranhense 
e de membros da Secretaria 
do Meio Ambiente de Raposa. 
Já a Agência Fluvial de Impe-
ratriz conscientizou 45 pesso-
as durante inspeção naval no 
Porto da Balsa e no Iate Clube 
de Imperatriz, com apoio de re-
presentantes da Secretaria de 
Proteção e Defesa Civil.
 O local escolhido pela 
Capitania dos Portos do Ama-
pá (CPAP) para promover o 
WCUD 2021 foi a praia da “Fa-
zendinha”, em Macapá (AP), 
onde foram empregados dez 
militares, sendo retirados 17 
sacos de lixo. Foram, também, 

realizadas palestras educativas 
para 53 pessoas em proveito 
das atividades de inspeção na-
val no Rio Amazonas. A Agên-
cia da Capitania dos Portos 
no Oiapoque coletou 27 sacos 
de lixo na orla do município 
do Oiapoque (AP), com a pre-
sença de 14 militares. Dentre 
os materiais retirados do meio 
ambiente estavam garrafas 
pet, isopor, freezer, latas de be-
bidas e copos descartáveis.
 Na cidade de Luís Cor-
reia (PI), seis militares da Ca-
pitania dos Portos do Piauí 
(CPPI), juntamente com o re-
forço de pessoal da Prefeitura 
e do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversida-
de, recolheram 500 quilos de 
lixo da praia de Atalaia, onde 
atuaram ainda na conscientiza-
ção da população, pescadores 
e turistas sobre a importância 
e o cuidado de se manter as 
praias e o mar limpos e livre de 
poluição. Uma equipe de ins-
peção naval também esteve na 
capital do Estado, mobilizando 
a comunidade marítima em prol 
da causa.

Praias do estado do Piauí recebem ação da 
Marinha pelo World Clean up Day 2021
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No Piauí, Marinha do Brasil realiza palestras de 
conscientização e prevenção do câncer de mama

Momento da ministração da palestra

 Na manhã do dia 26 de outubro, a Mari-
nha do Brasil (MB), por intermédio da Capitania 
dos Portos do Piauí (CPPI), realizou palestras 
sobre prevenção do câncer de mama, em come-
moração à campanha do “Outubro Rosa”. 
 As palestras foram ministradas pela en-
fermeira Tainara Silva Cardoso, que destacou a 
importância da prevenção. “Sabemos que o cân-
cer de mama é mais comum entre as mulheres, 
por isso é muito importante o diagnóstico preco-
ce por meio do autoexame, exames clínicos das 

mamas feito em consulta ginecológica, exames 
de ultrassom e mamografia.”, enfatizou
 A Funcionária Civil, Maria Idene Freitas 
expressou a sua satisfação em participar da pa-
lestra. “Acho muito importante esta campanha 
e a oportunidade de participar dessas palestras 
que são esclarecedoras; ainda mais para mulhe-
res acima dos 50 anos, como eu.”, disse.
 No final, foram distribuídos lembranças, 
certificados de participação e servido um lanche 
para as participantes.

Participantes da palestra e modelo do convite feito pela Equipe de Saúde da CPPI
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Marinha do Brasil qualifica novos aquaviários para 
Segurança de Embarcações de Passageiros no

Delta do Parnaíba (PI)

Foto oficial com a turma do curso ESEP e 
Formando recebendo o certificado das mãos do Capitão dos Portos

 No período de 16 a 20 de outubro, a Marinha do Brasil (MB), por intermédio da Capitania dos 
Portos do Piauí (CPPI), realizou o curso Especial de Segurança de Embarcações de Passageiros 
(ESEP) em Parnaíba (PI), litoral piauiense.
 Na manhã do dia 28, foi realizada a cerimônia de conclusão do curso, onde formaram treze 
(13) aquaviários. No curso tiveram noções de Segurança da Navegação, Procedimentos de Segu-
rança de Passageiros, entre outros. Com esta formação os novos aquaviários poderão conduzir 
embarcações de até 30 metros (100 AB).
 O orador da turma, senhor José Edivaldo de Souza Silva expressou sua satisfação em con-
cluir o curso. “Hoje estamos realizando mais um sonho nas nossas vidas profissionais. Trabalhar 
dentro da legalidade, nos traz a satisfação em prestar o melhor serviço aos turistas e passageiros 
no Delta do Parnaíba. Somos gratos à Marinha por nos proporcionar isso.”, disse.

Desembarque de militar

 No dia 29 de outubro, desembarcou da CPPI o  Primeiro-Sargento (MO) Borges, onde serviu 
por quatro (4) anos e vinte e seis (26) dias e trabalhou na Divisão de Apoio.
 Militar discreto, dedicado e muito profissional, ajudou esta CP nas atividades de Inspeção 
Naval.
 Sargento Borges recebeu os cumprimentos da Tripulação e do Capitão dos Portos após uma 
singela despedida promovida pela Divisão em que ele trabalhou. 
 Nosso Bravo Zulu!

Sargento Borges recebendo os cumprimentos do Capitão dos Portos
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Dia Nacional dos Amigos da Marinha é
comemorado com novos membros no Piauí

 Na manhã do dia 5 de novembro, a Mari-
nha do Brasil (MB), por intermédio da Capitania 
dos Portos do Piauí (CPPI), realizou a cerimônia 
de imposição da medalha Amigos da Marinha 
em comemoração ao Dia Nacional do Amigo da 
Marinha.
 A Marinha elegeu o dia 6 de novembro 
como data nacional do Amigo da Marinha, oca-
sião em que homenageia cidadãos e instituições 
que se distinguiram por ajudar a divulgar a men-
talidade marítima, pelo relacionamento com a 
Força, pela defesa dos interesses atinentes à 
instituição e pela divulgação da importância do 

mar para o País.
 As medalhas foram entregues pelo Capi-
tão dos Portos o Piauí, Capitão de Mar e Guerra 
Denigres, acompanhado do Presidente da So-
ciedade Amigos da Marinha (SOAMAR-PI), se-
nhor João Paulino Soares Neto.
 O Presidente da SOAMAR-PI destacou 
o compromisso da Sociedade. “Hoje, a Marinha 
do Brasil e a SOAMAR-PI estão mais fortes ao 
conceder a medalha Amigo da Marinha aos no-
vos membros. Sei que faremos muito mais em 
prol do povo brasileiro.” disse.
 

Capitão dos Portos do Piauí, CMG Denigres realizando a imposição da medalha

Novos soamarinos
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CPPI recebe a visita do Comandante do 25°BC

 No dia 16 de novembro de 2021, a Capitania dos Portos do Piauí recebeu a visita do senhor 
Tenente-Coronel Paulo Ricardo Borges de Aguiar, Comandante do 25º Batalhão de Caçadores 
(25ºBC) “Batalhão Alferes Leonardo de Carvalho Castelo Branco”, e Comitiva.
 Entre os assuntos abordados, destacou-se o apoio entre as duas Forças no emprego e qua-
lificação do seu pessoal na operação de embarcações.
 Na oportunidade, o Comandante Borges conheceu as instalações da CPPI e os seus meios 
operativos.

Comandante Borges sendo recebido pelo Capitão dos Portos

CPPI busca parceria com o SENAI

 No dia 16 de novembro de 2021, o Capitão dos Portos do Piauí, Capitão de Mar e Guerra 
Denigres e Comitiva visitaram, a convite do Diretor Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(SENAI - Piauí) e soamarino, senhor Roger Jacob.
 O objetivo da visita é oferecer aos jovens marinheiros uma qualificação profissional e que 
possam contribuir no dia a dia da Capitania e na inserção no mercado de trabalho. 

Visita à oficina de Nutrição

18 19



Despedida de Militar para a Reserva Remunerada
 No dia 23 de novembro, foi realizada na CPPI a cerimônia de despedida do Suboficial (ES) 
Manoel Messias Costa de Souza para a Reserva Remunerada. O SO Messias, no período que 
serviu na CPPI, trabalhou na área de intendência o que, com o seu conhecimento e dedicação, 
contribui para a excelência do serviço
 Na oportunidade foram entregues uma singela lembrança da CPPI e também, em tempo, 
aos Suboficiais RM1 (CN) Carlos Henrique Rodrigues da Costa e José Alexandre P. de Lima Fran-
ça. Ao final, o Capitão dos Portos prestou honras de despedida ao SO Messias.

SO Messias recebendo uma lembrança da CPPI e honras de despedida

 A Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) realizou, no dia 19 de novembro, a Cerimônia do Dia 
da Bandeira.
 Neste dia comemorativo, além do hasteamento às 8h e ao pôr do sol, é realizada outra ce-
rimônia às 12h. Em respeito às celebrações do dia, a Capitania incinerou uma das bandeiras mais 
antigas da Organização Militar (OM). A incineração foi conduzida pela Praça mais antiga da CPPI, 
Suboficial (MI) Marco Antonio Oliveira Frota.
 Este ano, em virtude dos distanciamento social, orientado pelos decretos do Estado, não foi 
possível convidarmos escolas e escoteiros para participarem da cerimônia.
 Durante a cerimônia, foram observados os cuidados de combate ao novo coronavírus       
(COVID-19) como, a redução do número de militares, distanciamento, uso de máscaras e álcool 
em gel.

Dia da Bandeira é 
comemorado na CPPI
Dia da Bandeira é 
comemorado na CPPI

Momento do hasteamento da Bandeira Nacional e dvulgação do cartão para os grupos de  whatsapp
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No Piauí, Marinha do Brasil realiza palestra sobre a 
Campanha “Novembro Azul”

 A Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) realizou, no dia 23 de novembro, a palestras sobre 
“Novembro Azul”, campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de no-
vembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, a respeito de doenças masculinas, com 
ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata.
 O tema da palestra foi: “Sexualidade relacionada ao pós processo cirúrgico de próstata”; 
ministrada pela fisioterapeuta Susan Karolliny Silva Fontenele e a psicóloga Andréia de Oliveira 
Cardoso Sales.
 O Cabo (SQ) Alesson Ferreira de Sousa, lotado na CPPI, expressou a importância em par-
ticipar das palestras. “A gente pensa que, pelo fato de ainda não termos mais de cinquenta anos, 
não devemos nos preocupar com os cuidados na prevenção do câncer de próstata. Os cuidados 
preventivos é de fundamental importância para a saúde do homem”, disse.

Apresentação da palestra pela fisioterapeuta Susan

Foto oficial dos palestrantes e participantes
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Marinha do Brasil e a SOAMAR-PI doam 
160 coletes a pescadores e ribeirinhos no Piauí

 Na manhã do dia 26 de novembro, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Por-
tos do Piauí (CPPI) e a Sociedade Amigos da Marinha do Piauí (SOAMAR-PI) doaram 160 coletes 
salva-vidas aos ribeirinhos da área do Delta do Parnaíba e pescadores do litoral piauiense.
 A campanha de doação é uma iniciativa da CPPI e da SOAMAR-PI que tem por finalidade 
contribuir para a salvaguarda da vida humana nas águas, possibilitando que pessoas carentes, que 
utilizam embarcações pequenas como o principal meio de transporte, possam receber gratuitamen-
te este material de salvatagem.
 O senhor João Paulino Soares Neto, Presidente da SOAMAR-PI, expressou a sua satisfa-
ção em ajudar os brasileiros dessa região. “A Marinha do Brasil verificou, por meio das Inspeções 
Navais, que existiam pessoas carentes que não tinham condições de adquirirem coletes salva-vi-
das. A partir daí, desenvolvemos uma campanha de coleta e doação de coletes. Hoje, ao entregar 
estes coletes, nos traz uma satisfação muito grande.” enfatizou.
 A pescadora, senhora Maria Glenda Almeida Chaves, agradeceu à Marinha e à SOAMAR
-PI. “Muitos de nós não têm condições de comprar coletes salva-vidas e quando conseguimos, 
rapidamente se estragam e ficam sem condições de uso. Por isso, esse colete vem em uma boa 
hora. Obrigado a todos por esta ajuda”.

Entrega de coletes aos ribeirinhos e pescadores

Presidente da SOAMAR-PI fala da parceria com a Marinha do Brasil e 
equipe de registro de entrega de coletes
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Encerramento do ano letivo da 
Escola Cívico-Militar em Parnaíba

 No dia 1º de dezembro, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Piauí 
(CPPI), e Serviço Social do Comércio (SESC) encerraram o ano letivo do projeto Escola Cívico-
Militar na cidade de Parnaíba (PI). 
 A Diretora da escola Miranda Osório agradeceu o conhecimento passado aos alunos e refor-
ça a parceria para o ano de 2022.

Momento do encerramento

Marinheiros da CPPI participam de palestra sobre 
inserção ao mercado de trabalho

 No dia 1º de dezembro, marinheiros da Capitania dos Portos do Piauí participaram de uma 
palestra ministrada pelo Diretor Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI - Piauí) e so-
amarino, senhor Roger Jacob.
 O objetivo da palestra é apresentar aos militares as oportunidades de cursos que o SENAI 
oferece e qualificá-los para o mercado de trabalho.

Momento do encerramento
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Reunião e posse da nova Diretoria da SOAMAR-PI

 No dia 1º de dezembro, foi realizada no auditório da Capitania dos Portos do Piauí a reunião 
mensal da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR-PI).
 A reunião foi para presidida pelo atual Presidente da SOAMAR-PI, senhor João Paulino So-
ares Neto, que foi reeleito para o biênio 2022 e 2023.  
 Além da posse da nova Diretoria, foram apresentadas as atividades realizadas e as propos-
tas para o próximo biênio.
  

Membros e convidados da SOAMAR-PI

Encerramento de Curso 

 No dia 2 de dezembro, foi realizada no auditório da Polícia Federa Parnaíba (PI) o encerra-
mento do Curso Especial para Condutor de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP). O 
certficado dá direito aos agentes a operar embarcações tipo lancha.
 A cerimônia foi presedida pelo Capitão dos Portos do Piauí, Capitão de Mar e Guera Maxwell 
Denigres e Delegado da Polìcia Federal, Dr. Carlos Alberto.
 Os seguintes Órgãos Públicos particiaparam do curso: Polícia Federal, Polícia Militar do 
Piauí, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.  

Alunos do curso
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Capitão dos Portos visita o 
Governador do Estado do Piauí

 No dia 07 de dezembro, o Capitão dos Portos do Piauí, Capitão  de Mar e Guerra Maxwell 
Denigres e Comitiva visitaram o Governador do Estado do Piauí, senhor Wellington Dias.
 Entre as pautas, destacou-se a construção do Porto em Luís Correia (PI); implantação do 
local para ser colocado um busto do patrono da Marinha do Brasil, Almirante Tamandaré; além da 
entrega de um convite para participar da cerimônia do Dia do Marinheiro, na Capitania dos Portos 
do Piauí.
 Participou também da reunião a vice-Governadora Regina Sousa.

Capitão dos Portos do Piauí e Governador no momento da reunião

Momento da Reunião com o Governadora e a vice-Governadora

Crédito das Fotos: Gabinete do Governador. 
Fotógrafa: Roberta Aline
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Capitão dos Portos visita organizções militares do 
Exércio Brasileiro e Iate Clube, em Teresina

Foto com os Comandantes do 2ºBEC e 25BC

 No dia 07 de dezembro, o Capitão dos 
Portos do Piauí, Capitão  de Mar e Guerra Ma-
xwell Denigres e Comitiva visitaram as Organi-
zações Militares do Exército Brasileiro, em Tere-
sina.
 No 25° Batalhão de Caçadores (25°BC), 
foram recebidos pelo Comandante do 25ºBC, 
Tenente-Coronel Paulo Ricardo Borges de 
Aguiar, onde tiveram a oportunidade de conhe-
cer as atividades do 25°__BC. Na oportunidade, 
o Capitão dos Portos proferiu algumas palavras 
à turma do Curso Especial para Tripulação de 
Embarcações de Estado no Serviço Público 
(ETSP), ministrada pelos militares da CPPI, so-
bre a importância do curso e o conhecimento 
adiquirido em prol da segurança da navegação 
no Estado.
 Após, foram recebidos no 2º Batalhão de 
Engenharia de Construção (2ºBEC), sob o Co-

mando do Tenente-Coronel Marcelo Florentino 
Borlina. A Comitiva conheceu as atividades do 
2ºBEC e 
firmaram parcerias em prol da sociedade.
 À noite, o Capitão dos Portos ministrou 
uma palestra aos proprietários de embarcações 
no Iate Clube Teresina (ICT). Os pontos desta-
cados foram sobre a  segurança da navegação, 
como:  uso de coletes; não ingerir bebidas al-
coolicas antes de pilotar; não pilotar se não for 
habilitado ou passar a embarcação para pessoa 
não habilitada, entre outros.
 É tradicional a reunião semestral do Con-
selho de Assessoramento de Amadores. Uma 
das pautas foi sobre os eventos promovidos pelo 
ICT em 2021 e o planejamento para os eventos 
de 2022, como a tradicional Expedição Náutica 
e o Águas de Março.

Capitão dos Portos proferindo algumas palavras à Turma ETSP e foto com a Diretoria do Iate Clube Teresina
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Comemoração do Dia do Marinheiro no Piauí

  No dia 10 de dezembro de 2021, a Capi-
tania dos Portos do Piauí (CPPI), realizou a ceri-
mônia em comemoração ao Dia do Marinheiro.
 Durante a solenidade foram proferidas a 
Ordem do Dia do Comandante da Marinha, Al-
mirante de Esquadra Garnier Santos e a Mensa-
gem do Presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro. Além de imposição dos Distintivos de 
Veterano, Medalha Militar e Mérito Saúde Naval.
 O evento teve a participação de autorida-
des civis e militares. A presença do Governador 
do Estado do Piauí, abrilhantou ainda mais a ce-
rimônia. 

 O Governador ressaltou a importância da 
Marinha na proteção e desenvolvimento do país. 
“A Marinha do Brasil tem um papel importante 
no desenvolvimento e, principalmente, na defe-
sa da nossa nação. No nosso estado, a Mari-
nha, por meio da Capitania dos Portos do Piauí, 
é nossa parceira em muitas ações e sinto-me 
honrado em comemorar o Dia 13 de Dezembro, 
data em homenagem a esses brasileiros que 
trabalham diuturnamente. Parabenizo a todos 
pelo seu importante trabalho desempenhado 
com dedicação e competência”, destacou.

Panorâmica no momento da cerimônia

Imposição de Distintivo de Veterano, Mérito Militar e Mérito Saúde Naval
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Cartaz do Evento e momento do passeio

  A Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) 
realizou, no dia 12 de dezembro, a terceira edi-
ção do “Passeio Ciclístico - Dia do Marinheiro”, 
que contou com a participação de mais de 200 
inscritos, das mais variadas idades, além da par-
ticipação de representantes de cidades vizinhas. 
O passeio teve a largada em frente a Capitania e 
percorreu um trajeto de 21 quilômetros.
 Para as inscrições, cada participan-
te doou um quilo de alimentos não perecíveis, 
além da apresentação da carteira de vacinação 
com duas doses ou dose única. Todo alimento 
arrecado será doado às instituições sem fins lu-
crativos.
 O evento contou com o apoio de várias 
entidades públicas e privadas, dentre elas So-
ciedade Amigos da Marinha do Piauí (SOAMAR
-PI), Prefeitura de Parnaíba(PI), SESC, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, entre outras. Foram servidos frutas 

e sorteio de brindes ofertados pelas empresas 
locais.
 O Capitão dos Portos do Piauí, Capitão 
de Mar e Guerra Maxwell Denigres, ressaltou 
que o evento já faz parte do calendário da cida-
de. “O passeio ciclístico é um evento para co-
memorar, junto com a população local, o Dia do 
Marinheiro. No ano passado não pudemos fa-
zer mas, neste ano, contamos com o apoio da 
Prefeitura de Parnaíba(PI) e pudemos realizar o 
evento que já parte do calendário e conta com 
grande adesão da população.”, enfatizou.
 A enfermeira, Kalynca de Morais expres-
sou a sua alegria na participação do evento. 
“Fico feliz em poder participar das comemora-
ções ao Dia do Marinheiro, porque isso mostra 
que estamos voltando aos poucos à normalida-
de. O passeio fez falta no ano da pandemia. Pa-
rabéns a todos os marinheiros.” disse.

Capitania dos Portos do Piauí realiza a 3ª Edição do 
Passeio Ciclístico “Dia do Marinheiro”, em Parnaíba (PI)

Alongamento, servido frutas, àgua, suco e sorteio de brindes

28



 No dia 13 de dezembro de 2021, a Capi-
tania dos Portos do Piauí (CPPI), Organização 
Militar subordinada ao Comando do 4º Distrito 
Naval,  prestou apoio ao evento intitulado “Rega-
ta do Peixe-Boi”, no litoral da cidade de Cajueiro 
da Praia (PI), na divisa do Piauí com o Ceará.
 A regata foi organizada pelo Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), Área de Proteção Ambienta Delta do 
Parnaíba (APA) que teve como objetivo de cons-
cientizar e educar a população local e circunvizi-
nhas na proteção e cuidado com o mamífero.

 O evento contou com a participação de 
vinte (20) embarcações, tipo vela. A CPPI apoiou 
com uma motoaquática, tipo jet ski; uma lancha 
de casco sem-rígido, tipo flex; uma viatura e sete 
(07) militares.
  O organizador do evento, senhor Adria-
no de Souza, Chefe da APA Delta do Parnaíba 
agradeceu o apoio da Marinha. “A nossa regata 
só teve o sucesso graças a parceria com a Mari-
nha. Fico feliz em alcançarmos o nosso objetivo 
de reforçar a conscientização da população local 
na proteção do peixe-boi dessa região.” disse.

Marinha do Brasil presta apoio à
“Regata Base Peixe-Boi”, no litoral piauiense

Momento da competição

Evento mobilizou Marinha e outros órgãos no Piauí
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Marinha do Brasil realiza entrega de 
Título de Inscrição de Embarcações e 

coletes salva-vidas em Luís Correia (PI)

 No dia 16 de dezembro de 2021, a Capi-
tania dos Portos do Piauí (CPPI), Organização 
Militar subordinada ao Comando do 4º Distrito 
Naval,  em parceria com a Sociedade Amigos 
da Marinha (SOAMAR-PI) entregaram treze 
(13) Títulos de Inscrição de Embarcação Miú-
da (TIEM) para embarcações e trinta e oito (38) 
coletes salva-vidas a pescadores na cidade de 
Luís Correia (PI), litoral piauiense.
 A cerimônia foi presidida pelo Capitão dos 
Portos do Piauí, Capitão de Mar e Guerra Ma-
xwell Denigres e contou com as presenças da 
Prefeita de Luís Correia (PI), senhora Maninha 
Fontenele; do Vice-Presidente da SOAMAR-PI, 

senhor Anísio Neves e do Presidente da Asso-
ciação dos Armadores de Pesca do Estado do 
Piauí (AAPESPI), senhor Luis Rogério de Sou-
sa.
 O Presidente da AAPESPI agradeceu o 
apoio aos pescadores. “Gostaria de agradecer 
à Marinha do Brasil pela entrega dos Títulos de 
Inscrição aos proprietários das embarcações, 
isso nos dá mais tranquilidade em trabalhar den-
tro da regulamentação e, agradeço, também, à 
SOAMAR-PI em doar esses coletes que os aju-
dará na segurança pessoal”, disse.

Momento da entrega dos títulos de inscrição e coletes

Pescador recebendo o seu Título de Inscrição de embarcação e colete salva-vidas
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Marinha do Brasil realiza
 “Operação Verão 2021/2022”, no Piauí

  Todos os anos, a Marinha do Brasil (MB) promove a Operação Verão, com Ações de Fisca-
lização do Tráfego Aquaviário, tanto no litoral, quanto em águas interiores. A Operação acontece 
em todo o território nacional, por meio dos nove Distritos Navais e das 68 Capitanias, Delegacias 
e Agências, todos com um único objetivo em comum: conscientizar condutores e passageiros a 
navegar com segurança.
 Na maioria dos Distritos Navais, as ações de fiscalização concentram-se nos meses de 
dezembro a março, período do verão em que é observado expressivo aumento do tráfego das em-
barcações de esporte e lazer nas águas brasileiras, devido ao período de férias e às festividades 
típicas desta época do ano. Este ano, as ações realizadas no Piauí se estenderam de 17 de dezem-
bro de 2021 a 16 de janeiro de 2022.
 Com o slogan “Navegue Seguro: a nossa melhor escolha”, a campanha de conscientização 
é feita com base nos “10 mandamentos da Segurança da Navegação” para que todos, uma vez 
conscientes de seus deveres, seja condutor ou passageiro, escolham sempre navegar com segu-
rança:
 1) Conduza sua embarcação com prudência para evitar acidentes;
 2) Se beber, passe o timão para alguém habilitado;
 3) Mantenha a distância dos banhistas para evitar acidentes;
 4) Mantenha os extintores de incêndio dentro da validade;
 5) Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo;
 6) Tenha a bordo o material de salvatagem prescrito pela Capitania;
 7) Faça a manutenção correta da sua embarcação;
 8) Ao sair, informe o seu plano de navegação ao iate, marina ou condomínio;
 9) Respeite a vida, seja solidário, preste socorro; e
 10) Não polua nossos mares e rios.

Campanha da “Operação Verão”
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Concurso Marinha
Edital e previsões

Clique ou copie o link abaixo: 
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos
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Caça Palavras
Os 10 mandamentos da segurança no mar

As palavras deste caça palavras estão escondidas na horizontal,
vertical e diagonal, sem palavras ao contrário.

1.  Faça a manutenção correta da sua embarcação;
2.  Tenha a bordo o material de salvatagem prescrito pela capitania;
3.  Respeite a lotação da embarcação e tenha a bordo coletes salva-vidas para todos os tripulantes;
4.  Mantenha os extintores de incêndio em bom estado e dentro da validade;
5.  Ao sair, informe o seu plano de navegação ao seu iate clube, marina ou condomínio;
6.  Conduza sua embarcação com prudência e em velocidade compatível para evitar acidentes;
7.  Se beber, passe o timão para alguém habilitado;
8.  Mantenha a distância das praias e dos banhistas;
9.  Respeite a vida, seja solidário, preste socorro; e
10.  Não polua o mar.
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Jogo dos 07 ERROS
Ajude o Zé Piau a encontrar os sete erros da figura 01 com relação a figura 2!

Lembre-se: Não polua os mares, rios, lagos e lagoas

Figura 1

Figura 2
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Resposta 
Caça Palavras

Os 10 mandamentos da segurança no mar

Jogo dos 07 ERROS
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Comando do 4° Distrito Naval Capitania dos Portos do Piauí

CAPITANIA DOS PORTOS DO PIAUÍ:
VIGILANTE DO PORTAL DO DELTA.


