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     MAXWELL DENIGRES 
       Capitão de Fragata 
       Capitão dos Portos do Piauí 
 

Editorial 
 
 Prezados leitores, 
 

É com muita satisfação que me dirijo aos senhores e senhoras para apresentar o nosso Informativo, a fim 
de divulgar as atividades da Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) no segundo semestre de 2020. 
 Subordinada ao Comando do 4º Distrito Naval (Com4°DN), a CPPI possui uma vasta extensão jurisdicional, 
tendo sob sua responsabilidade 224 municípios no Estado do Piauí, sendo a mais distante da sede a cidade Santa 
Filomena-PI, localizada a cerca de 1.500 Km de Parnaíba-PI. Responsável por cerca de 66 km de litoral, acrescido 
dos rios, lagos e lagoas do estado do Piauí, a capitania desenvolve ações de fiscalização e de orientação aos 
aquaviários do Piauí. O tráfego de embarcações de pesca, de transporte de passageiros e esporte e recreio exigem 
a presença constante dos Inspetores Navais da CPPI, sob a orientação segura do setor de Segurança do Tráfego 
Aquaviário. Entre as diversas atividades, destacam-se a participação efetiva na Operação Verão, Operação 
Amazônia Azul, Operação Férias Seguras, apoio à realização de Eventos Náuticos, Campanhas de Travessia 
Segura, dentre outras. 
 A Capitania também atua na prestação de serviços médicos e odontológicos aos seus militares, bem como 
aos veteranos, pensionistas e dependentes, efetivamente apoiando os cerca de 1.400 usuários do Fundo de Saúde 
da Marinha (FUSMA), no Estado do Piauí.  

A Divisão de Ensino Profissional Marítimo (EPM) vem ministrando diversas modalidades de cursos e 
estágios, com estrutura, regime e duração adequados ao objetivo educacional, que buscam atender aos anseios 
da comunidade aquaviária do Estado do Piauí, formando e qualificando inúmeros profissionais. 

A qualidade e a eficiência dos serviços prestados à comunidade aquaviária e aos demais ramos da 
sociedade local tem sido uma preocupação constante de todos os seus integrantes, civis e militares, fato 
consolidado pelos recentes dados divulgados no Índice de Produtividade Geral (IPG), Índice de Qualidade Geral 
(IQG) e Desempenho Final (DF), que bem posicionam esta Capitania no cumprimento da sua missão. 

A CPPI pretende desenvolver, neste semestre, diversos projetos de interesse para a Marinha, dentre os 
quais podemos destacar: 

- o projeto junto às escolas do município, de divulgação da mentalidade marítima, intitulado “Marinha nas 
Escolas - Segurança no Mar e nos Rios”; 

- campanha de conscientização e de prevenção à poluição de nossos rios e mares; 
- apresentação, nas escolas e universidades, das formas de ingresso na Marinha; 
- distribuição da cartilha educativa com as “10 Recomendações para a Segurança da Navegação”; e 
- distribuição de coletes salva-vidas, em conjunto com a Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR-PI), por 

meio de doações às comunidades ribeirinhas carentes da região. 
Assim, a CPPI reafirma seu compromisso em manter cada vez mais a integração com as Instituições 

Públicas, o bom relacionamento com a Imprensa e os laços de amizade e cooperação com nossos parceiros, em 
prol da sociedade piauiense.  

O lançamento da 1ª edição do “Informativo Marinha no Delta”, juntamente com a comemoração de 166 
anos da nossa CPPI, chega em um momento de mar revolto. A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) nos fez 
guinar o nosso leme e ajustar o pano para superar os desafios e obstáculos impostos e manter, com segurança, a 
nossa capacidade operacional. Assim, como o nosso mascote, o Zé Piau – Vigilante do Portal do Delta, estará 
sempre pronto para cumprir a missão da Salvaguarda da Vida Humana no Mar, combate à Poluição Hídrica e 
manutenção da Segurança da Navegação nos rios, mares e lagoas. 

Agradeço a todos os militares que contribuíram com fotografias e 
textos que tornaram possível o lançamento deste primeiro informativo. Em 
especial, agradeço a dedicação do SO-CN Nobre, Assessor de 
Comunicação Social, responsável pela montagem das matérias e 
formatação do nosso periódico. 

 
Bem-vindos a bordo do Informativo Marinha no Delta!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Capitania dos Portos de Piauí (CPPI) realizou, no dia 10 de julho, a Cerimônia de Transmissão 

de Cargo do Capitão dos Portos, assumindo esta função o Capitão de Fragata Maxwell Denigres.  

            O evento foi presidido, por videoconferência, pelo Comandante do 4° Distrito Naval, Vice-

Almirante Valter Citavicius Filho. Ele explicou que a Marinha do Brasil adota como estratégia a passagem 

de comando de dois em dois anos para que as Organizações Militares se renovem, sempre buscando o 

melhor para o povo brasileiro. 

     Na cerimônia, foram tomadas todas as precauções quanto aos protocolos de combate à pandemia 

do novo coronavírus (COVID-19) e contou com as presenças da senhora Jacqueline de Freitas Diniz, que 

representou o Presidente da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR-PI), senhor João Paulino Soares 

Neto, além das digníssimas esposas do Capitães dos Portos nomeado e exonerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitão de Fragata Maxwell Denigres assume o Comando 

da Capitania dos Portos do Piauí 
 

 



 

Imprensa local acompanha as ações da Marinha do Brasil  

no combate ao COVID-19 

 

 

Na manhã do dia 06 de agosto, a imprensa do estado do Piauí teve a oportunidade de acompanhar as 

atividades da Capitania dos Portos do Piauí na divulgação e conscientização de moradores e ribeirinhos da área 

do Polo Delta do Parnaíba, em Ilha Grande; e Polo Litoral, em Luís Correia, no combate ao novo coronavírus 

(COVID-19). 

Nas abordagens, os militares da Capitania orientaram passageiros e tripulantes das embarcações sobre 

Segurança da Navegação, Salvaguarda da Vida Humana no mar e em rios e Prevenção da Poluição Hídrica por 

embarcações, além de distribuírem panfletos educativos sobre prevenção da COVID-19 e procedimentos corretos 

para evitar o contágio, como uso de Equipamento de Proteção Individual. 

A ação foi acompanhada pela TV Clube, afiliada da TV Globo no estado, que teve a oportunidade de 

ver de perto as ações da CPPI nos rios e praias. O repórter Tiago Mendes expressou a importância de estar juntos 

com a Marinha nessa ação. “A Marinha é uma instituição que tem colaborado muito com o nosso trabalho de 

levar a informação aos nossos telespectadores e é emocionante estar vendo o trabalho dos militares, mesmo 

nesse período de pandemia.”

 

 

 

 

 



 

Capitania dos Portos do Piauí  

comemora o Dia dos Pais 
 

 

Panorâmica do local do evento e Capitão dos Portos proferindo as suas palavras sobre o dia 

 

No dia 9 de agosto, foi comemorado o “Dia dos Pais”. Os filhos dos tripulantes visitaram a CP e puderam 

ver de perto as atividades que seus pais realizam na OM. 

Na oportunidade, o Capitão dos Portos dirigiu algumas palavras aos pais, parabenizando-os e 

agradecendo-os pela incansável dedicação à CPPI e à MB. 

Após, foi servido um café da manhã e, por meio de sorteios, distribuído presentes doados pelas empresas 

da cidade de Parnaíba (PI). 

 

 

 

 

 



 

CPPI participa das comemorações dos  

176 anos da cidade de Parnaíba-PI 

 

 

No dia 14 de agosto, a Capitania dos Portos do Piauí (CPPI) participou das 

solenidades em comemoração dos 176 anos da cidade de Parnaíba-PI. Cidade que 

fica localizada a 335km da capital piauiense e sede da Capitania.  

As atividades foram iniciadas às 08h com o hasteamento das bandeiras.  

Após, foi inaugurado uma placa pelo Prefeito da cidade, senhor Francisco de 

Assis de Moraes Souza (conhecido, carinhosamente, como Mão Santa), em 

homenagem ao Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. 

 

 

Militares da CPPI participam da campanha de  

doação de sangue de combate ao COVID-19 
No dia 27 de agosto, a Capitania dos Portos do Piauí 

participou da campanha de doação de sangue ao Centro de 

Hematologia e Hemoterapia do Estado do Piauí – 

Hemocentro Regional de Parnaíba-PI (HEMOPI), devido à 

pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19). 

A ação voluntária tem por objetivo aumentar o 

banco de sangue local que, em meio a quarentena, tem 

reduzido o estoque, além de desenvolver uma mentalidade 

de empatia e cidadania. 

A senhora Vera Lúcia Rodrigues Benício, Coordenadora da área de Captação de Sangue, expressou sua 

alegria na ação da Marinha.  

“A iniciativa louvável da Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos do Piauí, neste momento 

em que vivemos por causa do novo Coronavírus é de suma importância para suprir o nosso estoque de sangue. 

Ficamos muito gratos por esse gesto tão nobre. Nós do Hemocentro Regional de Parnaíba agradecemos. Doar 

sangue, é doar vida!”, disse. 

 

 

 



 
Marinha do Brasil apreende embarcação  

no litoral piauiense 
 

 

 
A Marinha do Brasil, por intermédio da CPPI, tomou conhecimento de um encalhe de embarcação, 

ocorrido em 25 de agosto, nas proximidades da cidade de Cajueiro da Praia-PI, cerca de 70 km da sede em 

Parnaíba-PI.  

A CPPI designou, imediatamente, uma equipe de Inspeção Naval para obter as primeiras informações. 

Ao chegar no local, a tripulação da embarcação já tinha abandonado e se evadido. 

Na abordagem, foi encontrado um carregamento de cigarros, possivelmente contrabando, tendo sido 

acionada a autoridade policial para averiguação da carga. 
 

O DESENCALHE  
A ação foi realizada em três etapas.  

A primeira foi a retirada de toda a mercadoria, ficando na posse da Polícia Federal (PF), para ser 

encaminhada para destruição.  

  A segunda etapa foi o isolamento da embarcação, para eliminar possível derramamento de óleo diesel 

no mar, na Área de Preservação Ambiental do Delta do Parnaíba, o que foi executado com sucesso. 

Por fim, os militares da CPPI tomaram as providências para, com segurança, realizar e a remoção da 

embarcação para um local seguro, atracando-a em um trapiche, na cidade de Luís Correia-PI. 

 

 

Capitão dos Portos faz 
reconhecimento da área dos faroletes. 

 

No dia 25 de agosto, o Capitão dos Portos do Piauí, CF 

Denigres, fez o reconhecimento da área dos faroletes “Guia de 

Corrente” e “Guia de Acesso ao Porto de Luís Correia”. 

O objetivo do reconhecimento foi verificar as atuais condições 

de operacionalidade e estado de conservação desses Auxílios à 

Navegação. 

 
 

 
 



 

Capitania dos Portos do Piauí investiga acidente com 

moto aquática em Bocaina-PI 
A Marinha do Brasil (MB), por intermédio 

da CPPI, tomou conhecimento, no dia 8 de 

setembro, de um acidente ocorrido no dia 7 de 

setembro, na Barragem do município de Bocaina-

PI, envolvendo uma moto aquática com um casal. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, após uma 

manobra brusca, o casal caiu na água. A jovem 

que estava de carona foi resgatada por pessoas 

que presenciaram o fato, porém o condutor ficou 

desaparecido por horas, sendo encontrado por 

populares sem vida.  

A Marinha do Brasil se solidariza com a família da vítima e está trabalhando para esclarecer as 

circunstâncias do acidente. Foi instaurado Inquérito Administrativo para apurar as causas e os responsáveis pelo 

ocorrido, tendo a CPPI enviado uma equipe de peritos ao local para efetuar as devidas averiguações. 

A Marinha do Brasil conclama a sociedade a participar ativamente no esforço de fiscalização, 

informando qualquer situação que possa afetar à Segurança da Navegação, a Salvaguarda da Vida Humana no 

mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico. 
 

CPPI participa do Dia do Profissional de Inteligência 
No dia 8 de setembro, o 25º Batalhão de Caçadores, Batalhão Alferes Leonardo 

de Carvalho Castelo Branco (25° BC), realizou uma reunião institucional com o objetivo 

de promover a integração dos Órgãos de Inteligência.  

A atividade, em comemoração ao Dia do Profissional de Inteligência, foi 

realizada em parceria com outros órgãos de segurança, como a Agência Brasileira de 

Inteligência (ABIN), Capitania dos Portos do Piauí (CPPI), 2° Batalhão de Engenharia 

de Construção (2° BEC); Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí, Polícia Federal (PF), Polícia 

Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí. 

 

CPPI realiza o processo seletivo EFOMM-2020

 

  

 

Teste de temperatura corporal dos candidatos 

 



 
Capitão dos Portos recebe a visita do  

Secretário da Prefeitura de Parnaíba-PI 
 

No dia 16 de setembro o Capitão dos Portos 

recebeu a visita do Secretário de Projetos Especiais e 

Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Parnaíba, 

e soamarino, senhor Edrivandro Gomes Barros. 

Entre os assuntos abordados, foi destacado a 

questão da revitalização da área da praia “Pedra do Sal”, 

para melhorar a qualidade de vida dos moradores 

daquela região e, por consequente, o atendimento aos 

turistas. 

 

CPPI realiza ações no Dia Mundial da 
Limpeza em Parnaíba e Cajueiro da Praia-PI 

 

A CPPI realizou, no dia 19 de setembro, 

na praia “Pedra do Sal”, município de Parnaíba-

PI e, praia “Cajueiro da Praia, município de 

Cajueiro da Praia-PI, a ação ambiental ecológica 

de limpeza de praia. A atividade faz parte da 

campanha do Dia Mundial da Limpeza (World 

Cleanup Day), que foi realizada em várias 

cidades do mundo. 

 A ação contou com a participação de 48 pessoas, dentre militares da CPPI, agentes de limpeza das 

Prefeituras, membros da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR-PI), membros da Família Naval e 

voluntários. 

 No final da manhã, foram recolhidos cerca de 3.600 kg de lixo, entre eles, 

sacos plásticos, garrafas pets, canudos plásticos, cordas de nylon, tampas de 

garrafas, madeiras entre outros. As equipes atuaram também na conscientização 

dos banhistas e empresários com palestras educativas. 

 O senhor Edrivandro Gomes Barros, Secretário de Projetos Especiais e de 

Desenvolvimento Econômico de Parnaíba-PI, expressou sua satisfação em 

apoiar esta causa.  

“É gratificante, como responsável na área de limpeza poder trabalhar juntamente com a Marinha do 

Brasil nesta ação, Mar Limpo é Vida. Os moradores de Parnaíba, principalmente os comerciantes e turistas 

da nossa praia Pedra do Sal agradecem o trabalho aqui realizado. Parabéns à Marinha do Brasil e aos 

voluntários”, enfatizou. 

A 

 

 



 

Capitania dos Portos do Piauí realiza  

palestra sobre Inteligência Emocional 
 

A CPPI promoveu, no dia 24 de setembro, em Parnaíba-PI, a palestra “Inteligência Emocional”, 

proferida pelo Psicólogo Jáder José Sales Montenegro, como parte da Campanha Brasileira de Prevenção ao 

Suicídio - “Setembro Amarelo”.  

 O psicólogo abordou temas na área 

de terapia cognitivo comportamental, 

desenvolvimento de autoestima e análise 

comportamental no cotidiano, e realizou 

atividades dinâmicas. A palestra contou 

com 20 pessoas, entre militares e 

servidores civis, no auditório do Ensino 

Profissional Marítimo (EPM), onde 

foram tomadas todas as precauções 

quanto aos protocolos de combate à 

pandemia do novo coronavírus.  

 “Sinto-me honrado em ter recebido o convite da Marinha para ministrar esta palestra, porque, além de 

aprender, nos identificamos com as histórias vivenciadas pelos militares”, disse Jáder Montenegro.  

 

 

Capitão dos Portos do Piauí visita o 

Governador do Piauí 

 

  

  

  No dia 5 de outubro, o Capitão dos Portos do Piauí, Capitão de Fragata Maxwell Denigres, visitou 

o Governador do estado do Piauí, Wellington Dias, no seu Gabinete em Teresina. 

 Durante a visita, o Capitão dos Portos colocou a Marinha do Brasil à disposição para parcerias com 

o Governo Estadual. 

 Entre os assuntos abordados, destacaram-se a construção do Porto de Luís Correia-PI; construção de 

barreiras por ocasião das enchentes na cidade de Parnaíba-PI e apoio da Marinha do Brasil na doação de 

material náutico para o acervo do “Museu do Mar”. 

 “A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos tem sido uma instituição de grande 

importância no nosso estado. Sei também que, quando precisarmos desta Força, estarão prontos a atender 

os anseios da sociedade piauiense”, ressaltou o Governador. 

Governador Wellington Dias e o Capitão dos Portos do Piauí, CF Denigres 



 
Capitania dos Portos do Piauí realiza cerimônia de 

encerramento de Curso de Formação de Aquaviários 
em Demerval Lobão-PI 

 

 

A CPPI realizou, no dia 2 de outubro, a cerimônia de encerramento do Curso de Formação de 

Aquaviários de Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e Máquinas, na cidade de Demerval Lobão-PI. 

O curso teve a duração de 7 dias e contou com a participação de 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 Presidente da Associação Comunitária, senhor Sebastião Francisco, expressou a importância do 

curso para a comunidade: “Esta é uma oportunidade que nós, agora aquaviários, temos para conquistar 

melhores ofertas de emprego e renda familiar e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da 

região. Sonho antigo que está sendo realizado neste dia. Muito obrigado à Marinha do Brasil”. 

O evento foi presidido pelo Capitão dos Portos do Piauí, Capitão de Fragata Maxwell Denigres e 

contou com a presença dos familiares dos formandos. 

O Capitão dos Portos parabenizou os novos profissionais formados e ressaltou a importância dos 

conhecimentos obtidos com o curso, alertando-os para serem agentes de disseminação da mentalidade 

marítima na região. Também enfatizou sobre os cuidados com a Segurança da Navegação, a Salvaguarda da 

Vida Humana em águas interiores bem como a Prevenção da Poluição Hídrica proveniente de embarcações.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitania dos Portos do Piauí comemora o 

Dia das Crianças 

 

 

 A CPPI comemorou, no dia 13 de outubro, o Dia das Crianças. A festividade teve as participações 

dos filhos dos militares da Capitania. 

 A comemoração teve início à tarde com o momento cívico, canto do Hino Nacional, despertando 

assim, desde cedo, o sentimento de patriotismo e incentivo ao culto dos Símbolos Nacionais, além de 

brincadeiras, dinâmicas, entrega de brinquedos e chocolates doados pelas empresas da cidade de Parnaíba 

-PI. Durante o evento, as crianças puderam conhecer um pouco das atividades dos pais, nos diversos setores 

da Organização Militar e tiveram a oportunidade de realizar um passeio na lancha Parnaíba, no rio Igaraçu. 

 O Suboficial (MT) Francisco das Chagas S. do Nascimento, Praça mais antiga da Capitania, 

expressou a sua satisfação em participar junto com a sua filha no evento. “A gente passa muito tempo no 

trabalho, às vezes só vê os filhos no fim do dia, mas creio que tudo que se faça para estarmos juntos, mesmo 

nesses pequenos e singelos momentos, é de grande valia para toda a vida. Fiquei muito feliz em estar com 

a minha filha participando desta comemoração. Parabéns à todas as crianças pelo seu dia!”. disse. 

 

  
 



 A CPPI realizou, no dia 16 de outubro, a Cerimônia de Imposição da Medalha da Ordem do Mérito 

Naval (OMN) ao senhor João Paulino Soares Neto, Presidente da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR-

PI). A cerimônia foi realizada de forma restrita, em virtude das orientações de distanciamento social, 

decorrentes da pandemia do novo coronavírus (COVID-19). A despeito das restrições, a cerimônia foi 

tomada de muita emoção, com a presença de amigos da família do senhor João Paulino.   

 O senhor João Paulino proferiu algumas palavras sobre a medalha: “Sinto-me honrado em estar 

recebendo esta alta condecoração da Marinha do Brasil nas presenças da minha esposa, familiares e 

amigos. Minha admiração à Marinha é de longa data e esta medalha veio coroar a minha trajetória. 

Agradeço a Deus, ao Presidente da República, ao Comandante da Marinha, ao Capitão dos Portos do Piauí 

e a todos que, com as suas presenças, compartilham da minha alegria neste dia.”, disse. 

 O Capitão dos Portos, CF Denigres, proferiu algumas palavras ao senhor João Paulino:  

“Nesta data, por meio de uma importante 

condecoração, a Marinha do Brasil presta 

uma justa homenagem ao senhor João 

Paulino, Presidente da SOAMAR-PI que, de 

forma espontânea e sincera nos auxilia a 

cultivar e divulgar, para os distintos 

segmentos de nossa sociedade, os valores e 

ações da Instituição, fomentando a relevância 

do Poder Naval, braço do Poder Marítimo do 

nosso Brasil, bem como sua rica história de 

contribuição ao país, suas potencialidades e o 

comprometimento com o desenvolvimento 

nacional. No momento, estamos contidos, em 

função da pandemia do COVID-19, mas estou 

certo de que, em breve, daremos continuidade 

às nossas atividades, desenvolvendo 

importantes projetos em conjunto. 

Parabéns,!”, disse. 

Presidente da SOAMAR-PI é condecorado com a 

Medalha da Ordem do Mérito Naval (OMN) 
 

 

 

 



  

Capitania dos Portos do Piauí realiza palestras sobre 

“Outubro Rosa”, em Parnaíba-PI 
 

 
 

 A CPPI realizou, no dia 22 de outubro, palestras sobre “Outubro Rosa”, no auditório da CPPI para os 

militares e Família Naval e para o pessoal do Rotary Club Parnaíba, em conjunto com a SOAMAR-PI. 

 A campanha de conscientização, realizada por diversas entidades no mês de outubro, é dirigida à 

sociedade, em especial às mulheres, a respeito de diversas doenças femininas, com ênfase na prevenção e no 

diagnóstico precoce do câncer de mama. 

 O tema das palestras foi: “Prevenção do Câncer de Mama”; ministradas pela médica Isiana Luísa de 

Luca Rodrigues Pereira Denigres. 

 Cada participante recebeu um certificado, um laço rosa de conscientização e um kit de beleza 

(esmalte, lixa de unha e batom). A Servidora Civil Maria Idene Freitas, expressou a sua satisfação em 

participar da palestra. “Nós, mulheres, somos mais atentas com relação a saúde. Mas não sabemos de tudo, 

por isso essas palestras vêm agregar mais conhecimento com relação ao câncer de mama”, disse. 

 O evento foi restrito e seguiu as orientações de distanciamento e enfrentamento da pandemia do novo 

coronavírus. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

A Marinha do Brasil, por intermédio da CPPI, tomou conhecimento de um encalhe de embarcação, 

ocorrido em 10 de novembro, nas proximidades da cidade de Cajueiro da Praia (PI), cerca de 70 km da sede em 

Parnaíba-PI.  

A CPPI designou, imediatamente, uma equipe de Inspeção Naval para obter as primeiras informações. 

Ao chegar no local, a tripulação já tinha abandonado e se evadido. Foi verificado e que a embarcação não havia 

marcação do nome ou da inscrição, não sendo possível a sua identificação.  

Na abordagem, foi encontrado um carregamento de cigarros, possivelmente contrabando, tendo sido 

acionada a autoridade policial (Polícia Federal) para averiguação da carga. 

  As primeiras ações foram tomadas para prevenir danos ao meio ambiente, sendo realizada a remoção do 

óleo diesel marítimo. Em seguida, foi providenciado o desencalhe, por equipe da Capitania e tomadas a 

providências para que a embarcação não ficasse à deriva. 

           Após a tentativa de se levar a embarcação para um local seguro, durante a navegação verificou-se avarias 

no casco, sendo necessária a ação de varação, encalhando-a em uma praia de Barra Grande-PI. Assim, não 

houve poluição do mar na área de Proteção Ambiental Delta do Parnaíba. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPPI trabalha no desencalhe de  

embarcação no litoral piauiense 

 
 

 

   

 



 

Capitania dos Portos do Piauí comemora o 

Dia da Bandeira 
 

 

 

 A CPPI, organização militar subordinada ao Comando do 4º Distrito Naval, 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 cerimônia às 

12h. Em respeito às celebrações do dia, a Capitania incinerou uma das bandeiras mais antigas da 

Organização Militar (OM). A incineração foi conduzida pelo 1º SG-ES Antonio Martins Santos, Caverna-

Mestra. Tal denominação é dada ao militar que tem mais tempo servindo na mesma OM. 

 A diretora do SESC e soamarina, senhora Maria de Lourdes, expressou a emoção na participação da 

cerimônia. “Este ano tem sido bem diferente por causa da pandemia e, ao ver e participar dessa 

cerimônia, nos enche de emoção e orgulho cada vez mais à nossa Pátria, por meio do nosso símbolo 

maior, a nossa Bandeira do Brasil. Parabéns para todos nós!”. 

 Durante a cerimônia, foram observados os protocolos de prevenção ao novo coronavírus (COVID-

19), como a redução do número de militares, distanciamento, uso de máscaras e álcool em gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitania dos Portos do Piauí realiza a imposição da  

Medalha Amigo da Marinha, em Parnaíba-PI 

 

 

           A  CPPI  realizou,  no  dia  27  de  novembro,  a  imposição  da  Medalha  Amigo  da  Marinha,  em  

Parnaíba-PI, litoral piauiense. 

 A Marinha elegeu o dia 6 de novembro como data nacional do Amigo da Marinha, ocasião em que 

homenageia cidadãos e instituições que se distinguiram por ajudar a divulgar a mentalidade marítima, pelo 

relacionamento com a Força, pela defesa dos interesses atinentes à instituição e pela divulgação da 

importância do mar para o País. 

 O Presidente da SOAMAR-PI, senhor 

João Paulino Soares Neto, destacou o 

compromisso da Instituição: 

  “Nós, soamarinos, que fazemos parte 

da sociedade civil, neste dia, reforçamos o 

compromisso de apoiar as ações da Marinha 

do Brasil no seio da sociedade piauiense. 

Desejamos boas-vindas aos novos soamarinos 

e, juntos, uniremos esforços na tarefa de 

melhor servir àqueles que mais precisam.” 

disse. 

 O evento foi restrito e seguiu as 

orientações de distanciamento e enfrentamento 

da pandemia do novo coronavírus. 

 As medalhas foram entregues pelo 

Capitão dos Portos o Piauí, CF Denigres, 

acompanhado do Presidente da Sociedade 

Amigos da Marinha.

 

 

 



 

Capitania dos Portos do Piauí realiza palestras sobre 
“Novembro Azul”, em Parnaíba-PI 

 

 

Fisioterapeuta Antonio Wagner ministrando a palestra sobre: “Saúde física do homem e autocuidado com a próstata” 

 

 A CPPI realizou, no dia 30 de novembro, palestras sobre “Novembro Azul”. Campanha de 

conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro 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. 

 Os temas das palestras foram: “Saúde física do homem e autocuidado com a próstata” e “Saúde 

mental do homem na contemporaneidade”; ministradas pelo fisioterapeuta Antonio Wagner Rodrigues 

Amorim e o psicólogo Lucas Maxciel do Nascimento Silva, respectivamente. 

 Após as palestras, cada militar recebeu um certificado de participação. O Suboficial Agenor, mais 

antigo das Praças, expressou a sua satisfação em participar das palestras. “Na correria do dia a dia, a gente 

acaba esquecendo um pouco de cuidar da nossa saúde, por isso é sempre bom ter essas palestras para nos 

conscientizar no cuidado e prevenção do câncer de próstata”, disse. 

 O evento foi restrito e seguiu as orientações de distanciamento e enfrentamento da pandemia do novo 

coronavírus. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CPPI realiza imposição de medalhas e 
promoção de militar na cerimônia do  

Dia do Marinheiro 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 A CPPI realizou, no dia 10 de dezembro, a cerimônia do Dia do Marinheiro. A cerimônia teve início 

com o canto do Hino Nacional e as leituras da Ordem do Dia do Comandante da Marinha, Almirante de 

Esquadra Ilques Barbosa Junior e da Mensagem do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. 

 Foram entregues as platinas de promoção do SO-MA Kleber e as imposições das medalhas Militar e 

Mérito Acanto. 

 O evento foi restrito e seguiu as orientações de distanciamento e enfrentamento da pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19). 

 O Capitão dos Portos, CF Denigres reforçou a o compromisso da Capitania em bem servir à 

sociedade. “Neste dia de festa, em que comemoramos o Dia do Marinheiro e, como já citado na Ordem do 

Dia do Comandante da Marinha e da Mensagem do Presidente da República, lembramos dos feitos do 

passado, dos nossos heróis de farda que deram suas vidas em prol da nação brasileira. Conclamamos que 

mantenham o fogo sagrado da Marinha do Brasil, em sempre fazer o melhor. Por isso, como 

reconhecimento, a Marinha está promovendo e condecorando os nossos militares com honra e justa 

homenagem. Parabéns a todos nós! Viva ao Brasil!  Viva à Marinha!  A Todo Pano!”, disse. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 



 
Capitania dos Portos do Piauí dá início à  

“Operação Verão-2020/2021”  
com coletiva de imprensa 

 

 
 

Coletiva de imprensa na CPPI 

 

  Marinha do Brasil, por meio da CPPI, realizou uma coletiva de imprensa sobre o início da 

Operação Verão - Todos por uma Navegação Segura, que busca intensificar as atividades de inspeção 

naval e campanhas educativas, visando à Salvaguarda da Vida Humana, a Segurança da Navegação e a 

Prevenção da Poluição do meio hídrico. 

  A Operação será realizada no período de 18 de dezembro de 2020 a 17 de janeiro de 2021 e 

contará com a atuação, direta e indiretamente, de quarenta e cinco (45) militares, com apoio de sete (7) 

embarcações e seis (6) viaturas.  

  O Ajudante da CPPI, Capitão de Corveta (T) Deusmar Santos de Moraes, enfatizou a importância 

da ação. “A Marinha do Brasil tem sempre buscado conscientizar a população piauiense sobre a 

segurança da navegação e da vida humana nos rios e lagos. Assim, com o início da Operação Verão, é 

de suma importância a imprensa estar do lado na Marinha para que essas informações cheguem mais 

rápido à população”, disse. 

  Participaram da coletiva de imprensa a TV Clube, afiliada da TV Globo; TV Delta e TV Antena 

10, no auditório do Ensino Profissional Marítimo (EPM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Operação Verão 2020/2021 – Todos por uma Navegação Segura” 

 



 

 

 

 

 

                 Até o fechamento desta edição, não há previsão de concurso. 

                                            Acompanhe pelo site: https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos 

 

 

 

 

 

Concurso Marinha 

 
Edital e previsões 

Olá, Amiguinhos! 

 Sou o Zé Piau, mascote da Capitania dos Portos do Piauí 

(CPPI). 

 O meu nome é em homenagem ao peixe de água doce, 

arisco, de escamas, corpo alongado e fusiforme, boca pequena 

e dentes incisivos, possuidor de três manchas negras circulares 

sobre a linha longitudinal lateral, de cor de corpo prateada 

clara, conhecido como “Piau”. 

 Zé Piau, o “Vigilante do Portal do Delta”, é um típico 

inspetor naval dotado de todas as qualificações necessárias para 

manter o esclarecimento, a correção e o ensinamento das ações 

da inspeção naval e manter o compromisso e a missão da CPPI 

em salvaguarda da vida humana no mar, combater a poluição 

hídrica e manter a segurança da navegação nos rios, mares e 

lagos. 

https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos


 

 

 

 

 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos colorir e encontrar os  
 

7 ERROS? 
 

Imagem 01 Imagem 02 

Lembre-se: 

 Sempre que for navegar, não esqueça de levar consigo o  

material de salvatagem! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comando do 4° Distrito Naval 

 

 

Capitania dos Portos do Piauí 

 

MARINHA DO BRASIL 
PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, 

CUIDANDO DA NOSSA GENTE. 

 


