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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO PROMOVE 

CERIMÔNIA DE ABERTURA DO PROGRAMA FORÇAS NO ESPORTE 2015  

No dia 6 de julho, a Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco (EAMPE) realizou a ceri-
mônia de abertura do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP) 2015, com a presença dos 200 beneficiados 
e seus familiares. 

Durante a cerimônia foi enfatizada a importância do 
Programa para a sociedade brasileira, pois são oferecidas 
às crianças e aos adolescentes assistidos oportunidades 
de crescimento como cidadãos conscientes de seus direi-
tos e deveres, por intermédio da realização de atividades 

esportivas, culturais, de palestras sobre drogas, 
“bullying” e higiene bucal, e de transmissão de valores de 
civismo, disciplina e ética. 

Após a cerimônia, foi realizada pelo 1º Tenente (CN) 
Alexsandro Araújo de Medeiros, uma palestra de esclare-
cimento e motivacional com os responsáveis dos benefi-
ciados com o intuito de divulgar as atividades a serem 
desenvolvidas durante o ano, além de demonstrar a im-
portância do trabalho conjunto para o desenvolvimento 
pleno destes jovens. 

HOSPITAL NAVAL DE RECIFE REALIZA  

DOAÇÕES PARA O ABRIGO NOSSA SENHORA DE LOURDES 

No dia 1º de julho de 2015, o Hospital Naval de Re-
cife realizou uma doação de 150 itens entre roupas, cal-
çados e materiais de higiene pessoal ao abrigo Nossa 
Senhora de Lourdes, localizado no Sítio Histórico de 
Olinda-PE, ponto turístico da referida cidade. 

Com o tema “Solidariedade veste bem em todo mun-
do”, o Hospital demonstrou voluntário interesse em 
realizar a doação, após campanha interna com a tripula-
ção e familiares, visando à arrecadação dos donativos. “É 
inegável a satisfação do nosso pessoal em poder ajudar 
ao próximo, compartilhando o papel social da Marinha 
do Brasil”, concluiu o Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md) 

Carlos Alberto Meirelles Velho, Diretor do Hospital. 
O Abrigo Nossa Senhora de Lourdes foi fundado em 

21 de maio de 1938, tendo sua sede social em um casarão 
do século XVII, situado na Rua São Bento, n°328, Bairro 
do Varadouro, em Olinda-PE. É uma entidade sem fins 
lucrativos, que, por determinação estatutária, tem como 
objetivo amparar as pessoas na terceira idade que neces-
sitam de assistência social, realizando acolhimento huma-
nizado e atendimento especializado, pautados na geron-
tologia social e na legislação de garantia dos direitos da 
população idosa. A entidade tem capacidade para abrigar 
37 idosas, com idades variando entre 66 e 104 anos, mui-
tas delas residentes no abrigo há mais de 30 anos. 

Grupo com militares e doações 

Dinâmicas com militares 

Crianças beneficiadas pelo PROFESP 

Palestra de esclarecimento e motivação 
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DEPUTADO FELIPE MAIA VISITA COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL 

COMANDANTE DO 3º DISTRITO NAVAL CELEBRA  

OS 35 ANOS DE INGRESSO DA MULHER NAS FILEIRAS DA MARINHA 

O Deputado Federal Felipe Maia visitou, no dia 6 de julho, o 
Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN), a Base Naval de 
Natal, o Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal e o Hospital 
Naval de Natal, sendo recebido pelo Vice-Almirante Afrânio de 
Paiva Moreira Junior. 

O objetivo da visita foi conhecer algumas atividades e ações 
da Marinha em Natal, com destaque para as obras da nova sede 
do Com3ºDN, em andamento, e para o projeto do novo Hospi-
tal Naval de Natal. 

No Grupamento de Fuzileiros Navais, o Deputado esteve 
no núcleo local do Programa Segundo Tempo/Forças no Es-
porte, que atende cerca de 200 crianças. “Conheci o Projeto 
que proporciona atividades no contra turno escolar a alunos 
carentes de Natal e São Gonçalo do Amarante. Iniciativa que 
tem todo o meu apoio, tendo em vista que sou autor da PEC 
317/08, que institui o ensino em tempo integral para o ensino 
fundamental. Obrigado ao Vice-Almirante Afrânio e a todos 
que nos receberam nesta manhã”, disse o Deputado Federal. 

A Marinha do Brasil (MB) comemora, em 7 de julho, os 35 
anos do ingresso das mulheres como militares em seus quadros. 
A data remete à criação do Corpo Auxiliar Feminino da Reserva 
(CAFRM), em 1980, por iniciativa do então Ministro da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fon-

seca. Pioneira, a MB foi a primeira entre as Forças Armadas 
brasileiras a admitir mulheres em suas fileiras. Diante da impor-
tância da data, o Comando do 3º Distrito Naval preparou uma 
cerimônia especial, na Base Naval de Natal, com a presença de 
cerca de 40 mulheres militares. 

Atualmente, as 7.649 mulheres integrantes das fileiras da 
MB atuam em diversas Organizações Militares (inclusive em 
navios hidrográficos e oceanográficos, de assistência hospitalar 
e, eventualmente, da Esquadra - como apoio às atividades ope-
rativas) e representam cerca de 50% dos oficiais e 35% das pra-
ças empregadas nas áreas de saúde, engenharia naval e adminis-
tração da Força. Hoje, decorrente de seus méritos, as oficiais já 
ocupam cargos de Direção e são promovidas aos últimos pos-
tos da carreira, de acordo com o Corpo ou Quadro a que per-
tencem. 

De acordo com o Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Ilques Barbosa Junior, “sempre zelosa e 
competente na condução das mais complexas e diversificadas 
tarefas, a mulher marinheira conquistou seu espaço, tornando-
se parcela indispensável da Instituição. Assim, apresento os 
meus cumprimentos às Oficiais e Praças pela excelência dos 
trabalhos desenvolvidos, na busca incessante pelo aprimora-
mento, com competência, determinação e pendor militar, dese-
jando bons ventos, mares tranquilos e continuado sucesso em 
suas carreiras.” 

Deputado Felipe Maia  em palestra na BNN 

Projeto do novo HNNa sendo apresentado ao Dep. Felipe Maia 

Corpo feminino se faz presente na cerimônia 
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HOSPITAL NAVAL DE RECIFE DOA LIVROS  

À ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 

O Hospital Naval de Recife realizou a doação de 156 livros a 
Biblioteca “Professora Zilma Figueiredo” da Escola de Aprendi-
zes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), no dia 8 de julho de 
2015. 

A tripulação do Hospital demonstrou voluntário interesse 
em doar os livros no intuito de aperfeiçoar a qualificação dos 
alunos que utilizam a biblioteca. 

A Biblioteca “Professora Zilma Figueiredo” foi inaugurada 
em fevereiro de 2013, e possui um acervo didático e pedagógico 

que visa contribuir para a formação do Curso de Formação de 
Marinheiros para a Ativa, além de ser uma opção cultural para 
Família Naval das Organizações Militares sediadas em Pernam-
buco, e um incentivo à leitura para as 200 crianças e adolescen-
tes do Programa “Forças no Esporte” e 760 crianças e adoles-
centes do Grupo Escoteiros do Mar de Pernambuco. 

Com instalações climatizadas, a Biblioteca possui um salão 
de leitura, 10 computadores e 3 salas de estudos, e faz parte da 
Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha, gerenciada pela 
Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Mari-
nha. 

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO ENTREGA  

CESTAS BÁSICAS A INSTITUIÇÕES ASSISTENCIAIS NO RECIFE 

A Capitania dos Portos de Pernambuco, em parceria com o 
Cabanga Iate Clube, entregou 100 cestas básicas para institui-
ções assistenciais no Recife. Os alimentos foram arrecadados 
durante as inscrições para a Regata dos 150 anos da Batalha 
Naval do Riachuelo, realizada no dia 13 de junho deste ano. 

As cestas foram distribuídas em 7 de julho, no Lar Paulo de 
Tarso, que acolhe, de forma integral, crianças em situação de 
risco; no abrigo de idosas Casa do Amor; e no Núcleo de Assis-
tência a Crianças com Câncer (NACC) que oferece suporte aos 
serviços de oncologia pediátrica, através de apoio às crianças 
em tratamento na cidade e a seus familiares, com hospedagem, 
transporte e alimentação. 

Entrega de cestas básicas no abrigo casa do amor 

Doação de cestas básicas ao Lar Paulo de Tarso 

Alunos da EAMPE apreciando os livros doados 

Diretor do HNRe, Comandante da EAMPE e alunos recebendo 
livros doados 
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NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO “ARAGUARI” E BARCO PESQUEIRO 

“OULED SI MOHAND” RECEBEM PRÊMIO  

CONTROLE NAVAL DO TRÁFEGO MARÍTIMO - 2015  

O Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”, subordina-
do ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do 
Nordeste, e o Barco Pesqueiro “Ouled Si Mohand”,  
sediado em Natal, foram contemplados com o prêmio 
“Controle Naval do Tráfego Naval Marítimo -2015”. A 
cerimônia de entrega ocorreu no dia 8 de setembro de 
2015, a bordo do “Araguari”, com a presença do Co-
mandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante Afrânio 
de Paiva Moreira Junior. 

O prêmio é concedido, anualmente, àqueles que te-
nham colaborado, de forma significativa, no envio de 
dados ao sistema de informações sobre o Tráfego Maríti-

mo (SISTRAM), que tenham se destacado nos exercícios 
de controle naval do tráfego naval marítimo coordenados 
pelo Comando do Controle Naval do Tráfego Marítimo 
e para aqueles que tiveram participação efetiva em even-
tos de busca e salvamento, contribuindo, desta forma, 
para a segurança da navegação e para a ampliação da 
consciência situacional marítima em nossa “Amazônia 
Azul”. 

O Comandante do Controle do Tráfego Naval Marí-
timo concedeu o prêmio de “Controle Naval do Tráfego 
Naval Marítimo 2014/2015”, na categoria distrital, ao 
Navio-Patrulha Oceânico Araguari, por ter encaminhado 
ao sistema de informações sobre o tráfego marítimo 
(SISTRAM) o maior número de partes de contatos den-
tro da sua área de responsabilidade SAR brasileira, con-
tribuindo para segurança da navegação e salvaguarda da 
vida humana no mar. E concedeu o prêmio de Segurança 
no Mar 2014/2015, na categoria especial, ao navio de 
pesca OULED SI MOHAAND, por ter participado de 
forma efetiva em evento de busca e salvamento, contri-
buindo para segurança da navegação e salvaguarda da 
vida humana no mar.  

Para o senhor Gabriel Calzavara, proprietário no 
navio de pesca, “estou muito emocionado com esta atitu-
de da Marinha do Brasil. Eu não tinha noção da impor-
tância das informações que repassamos. Isso vem a con-
tribuir ainda mais com nossa parceria.” 

Comandante do “Araguari” recebendo prêmio 

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO RECEBE 

ALUNOS DE JABOATÃO DOS GUARARAPES DENTRO DO PROJETO MAR 

DE CIDADANIA - EDIÇÃO 2015 

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco 
(EAMPE) realizou, no dia 9 de julho, mais uma Edição 
do Projeto “Mar de Cidadania” em 2015, recebendo 50 

alunos e 5 professoras da Escola Municipal Henrique 
Dias, localizada no município de Jaboatão doa Guarar-
apes/PE. 

O propósito desse Projeto é divulgar as atividades 
realizadas pela Marinha do Brasil e o conceito da 
“Amazônia Azul”, bem como apresentar o cotidiano da 
Escola, desenvolvendo atividades cívicas e culturais com 
os alunos de instituições de ensino de Pernambuco, pelo 
menos, uma vez ao mês. Durante a visita, os alunos visi-
taram as instalações da Escola, em especial os principais 
recursos instrucionais, como o Navio de Pedra “Fragata 
Pernambuco”, o Espaço de Memória da EAMPE, a Bi-
blioteca “Professora Zilma Figueiredo” e as salas de aula. 

De acordo com a professora Tânia Maria da Silva: “a 
visita foi uma ótima oportunidade para a motivação e a 
formação dos alunos, gerando oportunidades de cresci-
mento cidadão. Uma vez que as atividades desenvolvidas 
pela Marinha possibilitam a valorização da cidadania 
como um processo social de desenvolvimento e fator de 
preservação da soberania e valores nacionais.” 

Alunos na “Fragata Pernambuco” 
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VOLUNTÁRIAS “CISNE BRANCO” - 3ºDN REALIZAM  

    DOAÇÃO DE ALIMENTOS  A FAMÍLIAS E INSTITUIÇÃO CARENTES   

As Voluntárias “Cisne Branco” - 3ºDN, realizaram, 
em 10 de julho, uma doação de cerca de 500 kg de ali-
mentos a famílias e instituição carentes. Os alimentos 
foram arrecadados por ocasião de um jantar promovido 
pelo Comando do 3º Distrito Naval. Segundo o Capelão 
Naval, Dálvio José, os alimentos serão doados para famí-
lias atendidas pela Capela Naval Nossa Senhora Stella 
Maris. 

A instituição beneficiada foi a Casa de Caridade de 
Idosos São Vicente de Paulo, em Ceará-Mirim. Os ali-
mentos foram entregues pelo Terceiro-Sargento José dos 
Santos. “Quero agradecer a confiança e a escolha da 
Senhora Cecilia Phillips, Diretora das Voluntárias Cisne 

Branco – 3º Distrito Naval, de quem recebi alimentos 
não perecíveis para trazer para o meu Ceará-Mirim, onde 
fiz a entrega na Casa de Caridade (idosos) São Vicente de 
Paulo”. 

Segundo a Diretora das Voluntárias Cisne Branco – 
3ºDN, Cecília Phillips, “só podemos ser genuinamente 
felizes estendendo as mãos aos nossos irmãos menos 
favorecidos. Nós, Voluntárias Cisne Branco, estamos 
irmanadas no propósito de trabalhar para o bem-estar de 
todos. Com a ajuda de Deus, faremos mais ações como 
esta. Parabéns Santos por caminhar conosco. Você que já 
labuta há muito tempo pelos mais carentes”. 

BRINQUEDOTECA NA CASA DE ARTES NO RECIFE  

É INAUGURADA PELAS VOLUNTÁRIAS “CISNE BRANCO”  

A Casa de Artes da Vila Naval do Recife ganhou um 
novo espaço. Foi inaugurada, dia 9 de julho, pelo grupo 
das Voluntárias “Cisne Branco”, uma brinquedoteca 
dedicada exclusivamente para as crianças, principalmente 
filhos e filhas dos militares lotados nas Organizações 
Militares da Marinha do Brasil, da área do Recife. A i-
nauguração contou com a presença da Diretora das VCB
-3ºDN, Cecília Phillips. 

A brinquedoteca foi fruto do apoio de soamarinos e 
de pessoas que acreditaram no projeto e participaram, 

em abril deste ano, de uma feijoada para levantar recur-
sos para viabilizar a implantação desse espaço. “Agora, 
enquanto nossas alunas participam das atividades dos 
cursos promovidos na Casa de Artes, seus filhos poderão 
brincar em um cantinho todo especial e feito com muito 
carinho só para eles”, disse Márcia Dias, coordenadora 
das VCB-Recife e idealizadora da brinquedoteca. 

Hoje, na Casa das Artes, já funciona uma biblioteca 
infantil, uma cozinha industrial para a realização de cur-
sos na área de gastronomia, uma sala para aulas de arte-
sanato e uma sala de informática. 

Doação de alimentos na Capela Stella Maris 

Voluntárias “Cisne Branco” juntamente ao Capitão dos Portos  

Brinquedoteca na Vila Naval do Recife 

Entrega de alimentos na Casa de Caridade de idosos 
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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO  

REALIZA PROJETO DE COLETA DO LIXO FLUTUANTE DA FOZ DO RIO BEBERIBE 

OBRA DO BERÇO RECEBE DOAÇÕES DAS VOLUNTÁRIAS “CISNE BRANCO” - 3ºDN 

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco reali-
zou, no dia 10 de julho, em parceria com a Federação Esportes a 
Remo do Nordeste, o Sport Clube de Recife e o Clube Náutico 
do Capibaribe, coleta do lixo flutuante da Foz do Rio Beberibe, 
como uma forma de diminuir o nível de poluição de sua foz, 
bem como divulgar o Dia do Mangue, que é comemorado em 
26 de julho. Participaram também dessa ação, o Programa For-
ças no Esporte (Profesp) e Grupo de Escoteiros do Mar de Per-
nambuco: 7º Scout Forte do Mar Almirante Sylvio Heck. Ao 
término da ação foram coletadas cerca de 2 toneladas de detri-

tos, que foram enviados para cooperativas de reciclagem. 
Antes do início das atividades, foi realizada uma palestra, na 

Garagem de Barcos da Escola de Aprendizes–Marinheiros de 
Pernambuco, ministrada pelo professor Chico Arruda, diretor 
de Proteção Ambiental de Olinda. O tema abordado foi a 
“Importância dos Manguezais para a Preservação do Meio Am-
biente”. A seguir, integrantes das instituições realizadoras da 
ação iniciaram o recolhimento de dejetos e demais resíduos 
presentes no ambiente da Foz do Rio Beberibe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Projeto “Obra do Berço”, desenvolvido pelo Núcleo do 

Serviço de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha do Co-
mando do 3º Distrito Naval, recebeu um reforço, em 10 de 
julho, proporcionado pelo esforço das Voluntárias “Cisne Bran-
co” - 3ºDN. Foram doados mais de 60 pacotes de fraldas des-
cartáveis e cerca de 70 itens entre roupas, meias e toalhas para 
compor os kits dos bebês. 

“Obra do Berço” consiste no fornecimento de enxoval de 
recém-nascido aos filhos de Cabos, Marinheiros, Soldados e    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servidores Civis, cujos vencimentos forem equiparados aos das 
graduações mencionadas, da ativa, que quais deverão requerer o 
benefício na divisão de pessoal de suas Organizações Militares. 

O kit enxoval é composto pelos itens: meias, camisetas in-
fantis, calças culote, toalhas do tipo fralda, banho de sol 
(macacão), cueiros, conjunto de pente e escova, bolsa grande, 
fraldas em tecido, conjunto de mamadeiras e body com manga 
curta. 

 

Lixo sendo coletado na Foz do Rio Beberibe 

Comandante da EAMPE, CF Fernando, fazendo a abertura do evento  

VAlte Afrânio, Senhora Cecilia Phillips, com oficiais do N-SAIPM 
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AGÊNCIA FLUVIAL DE PENEDO INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES 

QUE REALIZAM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO RIO SÃO FRANCISCO 

PROJETO DE MUSICALIZAÇÃO PRÓ MÚSICA  

“ONDAS MUSICAIS” TEM INÍCIO EM NATAL  

No mês de julho a Agência Fluvial de Penedo -AgPenedo, 
adotou uma série de medidas visando incrementar a segurança 
do tráfego aquaviário na região do Baixo São Francisco. As 
atividades tiveram como foco as embarcações que realizam o 
transporte de passageiros na travessia entre os Estados de Ser-
gipe e Alagoas. 

A primeira iniciativa foi a realização de reuniões com os 

tripulantes e proprietários de balsas e de lanchas empregadas no 
transporte de passageiros na Área de jurisdição da AgPenedo, 
nas quais foram abordados os principais aspectos relacionados 
à segurança na travessia, tais como: organização do embarque e 
desembarque de pessoas e veículos, permanência das pessoas 
fora dos veículos durante a travessia, facilidade de acesso ao 
material de salvatagem disponível nas embarcações, entre ou-
tros temas. 

Posteriormente a AgPenedo realizou inspeções rigorosas 
nessas embarcações, o que culminou com a retirada de tráfego 
de uma balsa de grande porte, devido à mesma oferecer riscos à 
salvaguarda da vida humana e poluição do meio hídrico. 

No município de Pão de Açúcar - AL foi realizada uma 
operação conjunta com os fiscais da Agência Nacional de 
Transportes Aquaviário - ANTAQ, sendo inspecionadas, nessa 
ocasião, duas balsas e oito embarcações de transporte de pesso-
al. 

Visando à continuidade dessas ações foram agendadas ou-
tras fiscalizações conjuntas com a participação da AgPenedo e 
da ANTAQ nos municípios de Penedo - AL e Piaçabuçu – AL. 

“A música é o instrumento educacional mais potente do 
que qualquer outro”, disse Platão, um dos maiores pensadores 
da História. Pensando nisto, as Voluntárias Cisne Branco – 
3ºDN desenvolveram o Projeto de Musicalização Pro Música 
“Ondas Musicais”, em Natal, que teve início em 10 de julho. A 
solenidade de inauguração da sala de aula contou com a presen-
ça do Comandante do 3º Distrito Naval, Afrânio de Paiva Mo-
reira Junior, e da Diretora Seccional, Cecília Y. Phillips, além 
dos novos alunos e familiares.  

“Hoje é um dia muito significativo para nós, Voluntárias 
Cisne Branco do 3º Distrito Naval. Unidas num desejo comum, 
damos os primeiros passos de um projeto ambicioso: oferecer a 
oportunidade aos jovens da nossa grande família naval de    

aprender um instrumento musical, e, futuramente, desses jo-
vens talentos participarem de uma banda musical”, destacou 
Cecília Phillips.  

As aulas, que visam despertar o interesse e talento musical 
com a musicalização e a prática instrumental, são destinadas às 
crianças, adolescentes e jovens, dependentes de militares e ser-
vidores civis da Marinha do Brasil, entre 7 e 18 anos. O curso 
será ministrado pelo Suboficial Fuzileiro Naval – Músico, José 
Romero Gomes Rodrigues, na Associação de Veteranos do 
Corpo de Fuzileiros Navais de Natal.  

Lucas Henrique, 12 anos, pretende aprender flauta trans-
versal. Ele disse que herdou do pai, que é da Banda do Grupa-
mento de Fuzileiros Navais de Natal, o gosto musical e que 
também tem interesse em seguir carreira. 

Inspetores Navais acompanham desembarque em balsa no cais  

Inauguração da sala de aula pelo VA Afrânio e pela Sra. Cecília Phillips  

Lucas Henrique tem como inspiração o pai  
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Dentre as atividades desenvolvidas no Projeto Bem-
Estar e Qualidade de Vida, que tem o objetivo de contri-
buir para a manutenção da saúde da Família Naval, as 
“Voluntárias Cisne Branco” disponibilizam vagas para 
dependentes de militar ou de servidor civil, para as mo-
dalidades de hidroginástica e natação. A Diretora Seccio-

nal das Voluntárias Cisne Branco – 3ºDN, Cecília Y. 
Phillips, visitou o Projeto em 10 de julho. 

As aulas, que acontecem na piscina da Ares Atlânti-
co, em Natal, começaram em abril deste ano. Atualmen-
te, a turma de hidroginástica conta com 50 alunos, entre 
homens e mulheres, com idade superior a 18 anos. Já a 
natação, contempla 45 crianças, com prioridade para as 
que não sabiam nadar, na faixa etária de 7 a 16 anos. 

FAMÍLIA NAVAL DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL  

CONTA COM AULAS DE NATAÇÃO E HIDROGINÁSTICA 

PROJETO DESENVOLVIDO NO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, QUE AJUDA PESSOAS COM FOBIAS DE ÁGUA,  

TEM APOIO DA MARINHA DO BRASIL 

Enquanto para uns ir à piscina é motivo de lazer ou 
prática esportiva, para outros é sinônimo de medo. Em 
Natal existe um projeto dedicado especialmente a pesso-
as dispostas a resolver o problema, chamado 
“Aprendendo a Nadar”, que é desenvolvido no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Gran-
de do Norte (IFRN), campus central. Idealizado por Ma-
ria Soares de Macedo, coordenadora, o projeto reúne 
pessoas de várias idades motivadas em superar o medo 
de mergulhar e/ou nadar. O projeto tem parceria com o 
Grupo Escoteiros do Mar Artífices Náuticos, 
“Voluntárias Cisne Branco” de Natal, com apoio da Base 
Naval de Natal e da iniciativa privada.  

O instrutor, Sargento Roberto César da Rocha, co-
menta que o objetivo do curso não é tornar seus partici-

pantes nadadores natos, mas por fim à aversão à água, 
por meio de exercícios simples de respiração, flutuação, 
mergulho e muita conversa. “Apesar de parecer simples 
para muitos, o fato de colocar o rosto dentro d‟água ou 
até mesmo embaixo de um chuveiro torna-se uma tortu-
ra para o hidrofóbico”, comenta o sargento.  

Segundo Miguel Carvalho, esposo de militar, 
“sempre tive muita dificuldade com a parte da natação e 
também sempre acreditei que depois de uma certa idade 
fosse impossível aprender. Eu soube por meio das Vo-
luntárias Cisne Branco que teria esse projeto, fui um dos 
primeiros a me inscrever e hoje fico feliz porque posso 
dizer que aprendi a nadar devido a tudo que foi feito 
aqui”.  

Diretora da Seccional 3ºDN visita o projeto  

Exercícios de respiração  

Acompanhamento dos professores 

Aquecimento com as crianças 
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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO REALIZA 

DOAÇÃO DE ALIMENTOS E PRODUTOS DE LIMPEZA  

PARA ABRIGOS DE IDOSOS 

AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ EM CAMOCIM  

RECEBE VISITA DE COMITIVA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 

No dia 14 de julho, a Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), localizada em 
Olinda, realizou doações de cerca de 500 kg de alimentos 
e quase 500 itens de produtos de limpeza arrecadados em 
uma campanha realizada pela sua Tripulação e Corpo de 
Alunos durante os meses de abril e maio, como parte do 
Projeto “Amigo Solidário, ajudando quem necessita”. 

A instituição beneficiada foi o Abrigo de Idosas Nos-
sa Senhora de Lourdes, que fica localizado no Centro 
Histórico da cidade de Olinda. A doação dos alimentos 

contribuiu para a continuidade do trabalho desenvolvido 
por essa instituição e pelo incentivo ao nobre valor da 
solidariedade, que deve ser comum aos homens do mar. 

Segundo o 1ºSG-EL Antonio Sales, instrutor do 
Curso de Formação de Marinheiros para a Ativa, que 
participou da arrecadação e doação dos alimentos: “Foi 
um momento em que pudemos conhecer de perto a 
realidade vivida pela instituição, e tivemos também a 
oportunidade de apresentá-la aos jovens da Marinha do 
Brasil”. 

No dia 16 de julho, a 
Agência da Capitania 
dos Portos do Ceará em 
Camocim (AgCamocim) 
recebeu a visita de uma 
Comitiva do Instituto 
Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do 
Ceará (IFCE) - Campus 
Acaraú-CE, composta 
de 21 alunos, do Curso 
de Técnico em Pesca, 
acompanhados de qua-
tro professores. 

A visita a AgCamo-
cim foi uma iniciativa do 
IFCE e teve por finali-
dade propiciar um maior 
enriquecimento na formação dos futuros técnicos de 
pesca da área de jurisdição, no sentido de conhecerem as 
principais atribuições de uma Organização Militar do 
Sistema do Tráfego Aquaviário (SSTA), além dos servi-
ços prestados à comunidade marítima. 

Na palestra proferida 
foram abordados os 
seguintes temas: Históri-
co da Agência; Missão; 
Área de Jurisdição; Es-
trutura Administrativa; 
Serviços prestados pelas 
Seções do Ensino Pro-
fissional Marítimo e da 
Segurança do Tráfego 
Aquaviário; Ação de 
Inspeção Naval; Evento 
SAR (Search And Rescue); 
e Sinalização Náutica. 
Os alunos demonstra-
ram muito entusiasmo e 
interesse nos assuntos 
apresentados, não res-

tando dúvidas sobre suas expectativas. Após palestra, os 
alunos tiveram a oportunidade de visitar o Terminal Pes-
queiro Público de Camocim, além do Farol de Trapiá, 
conhecendo um pouco de sua história e importância 
para a navegação. 

EAMPE realiza doação de alimentos ao Abrigo Nossa Senhora 

Grumetes realizam apresentação musical para as senhoras do 
Abrigo Nossa Senhora de Lourdes 

Palestra para os alunos do IFCE 
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BASE NAVAL DE NATAL RECEBE CERCA DE 250 ESCOTEIROS DO MAR 

CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ APOIA  

11º CIRCUITO CEARENSE DE JANGADAS  

A Base Naval de Natal foi a sede, nos dias 17, 18 e 19 de 
julho, do “Grande Jogo Naval”: um encontro com a participa-
ção de cerca de 250 escoteiros do mar dos Estados do Rio 
Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Durante os três dias, 
os jovens vivenciaram de perto a rotina de uma organização 
militar da Marinha. O tema para compor este encontro foi 
“Carpinteiro Naval”, alusivo às comemorações pela unificação 
do Escotismo Nacional. 

Entre as atividades, os escoteiros acompanharam cerimonial 
à Bandeira, praticaram atividades esportivas, participaram de 
oficinas de carpintaria e marinharia e conheceram o Navio-
Patrulha Oceânico “Araguari”, subordinado ao Comando do 3º 
Distrito Naval. No domingo (19), as crianças e jovens realiza-

ram limpeza nas praias, trecho entre a Ponta do Morcego e o 
Forte do Reis Magos e tiveram um treinamento funcional nas 
areias. 

Segundo uma das coordenadoras do evento, Maria Soares, 
“durante o evento os jovens puderam adentrar no mundo que 
permeia o tema Carpinteiro Naval, submergindo, assim, um 
pouco da teoria que introduz esse contexto, seja no nautimode-
lismo ou na construção de suas próprias embarcações. A apro-
ximação a este universo pode despertar em muitos dos escotei-
ros a vontade de tornar-se um marinheiro, vislumbrando um 
futuro promissor. A experiência ímpar de estar em um quartel 
e/ou o pernoitar no navio ficará gravado em suas mentes, pro-
piciando-lhes o sentimento de pertencimento.” 

A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), atuando na disse-
minação da mentalidade marítima na sua área de jurisdição, con-
tribuiu para a realização da 11ª Edição do Circuito Cearense de 
Jangadas, ocorrido no dia 19 de julho, na Enseada do Mucuripe 
em Fortaleza, com o apoio de 2 embarcações e 1 moto aquática. 

Esta Regata contou com a participação de 50 embarcações 
das principais colônias de pesca do Estado, nas categorias de 
jangada e de paquete. O tradicional evento que tem por objetivo  

promover e divulgar a cultura local e a tradição dos trabalhado-
res do mar. 

No dia anterior a regata, militares da CPCE realizaram pa-
lestras atinentes à segurança do tráfego aquaviário e à salvaguar-
da da vida humana no mar, no auditório da CPCE. 

Na cerimônia de encerramento da Regata, a CPCE, foi mais 
uma vez homenageada com o diploma “Amigos do Mar e do 
Pescador”, fortalecendo cada vez mais os laços de amizade com 
a comunidade marítima local. 

Oficina de carpintaria 

Escoteiros visitam NPaOc “Araguari” 

Militares da CPCE prestam apoio ao circuito de jangadas 

Militares da CPCE prestam apoio ao circuito de jangadas 
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REBOCADOR DE ALTO-MAR “TRIUNFO” ATINGE  

FASE III DE ADESTRAMENTO APÓS PERÍODO DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

Após cerca de 9 meses em Período de Manutenção Extraor-
dinário,  visando restabelecer sua prontidão, o Rebocador de 
Alto Mar “Triunfo” foi submetido a uma inspeção operativa no 
período de 20 de julho a 3 de agosto de 2015, retornando à fase 
III de adestramento, que é a etapa destinada ao adestramento 
em conjunto com várias unidades de Grupamentos Operativos. 
Nesta fase são realizados exercícios mais avançados e comple-
xos. 

O navio realizou, com sucesso, faina de reboque do Navio 
Patrulha Oceânico “Araguari”, transferência de óleo no mar e 

light line com o Navio Patrulha “Graúna”, além de exercícios de 
manobra de homem ao mar, controle de avarias e navegação. A 
dedicação e comprometimento de sua tripulação permitiu a 
elevação do grau de adestramento do navio. 

Subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha 
Naval do Nordeste, o Rebocador de Alto Mar “Triunfo” é o 
Navio de Salvamento da área de responsabilidade do Comando 
do Terceiro Distrito Naval, possuindo ainda a capacidade de ser 
empregado em diversas tarefas, como patrulha naval, lançamen-
to de minas e apoio logístico móvel. 

GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE NATAL REALIZA  

ADESTRAMENTO E AÇÃO DE PRESENÇA NA ÁREA DA EX-ERPINA EM RECIFE-PE 

No período de 20 a 24 de julho, o Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Natal (GptFNNa) realizou adestramento de Pa-
trulha e Operações Militares em Áreas Urbanas (OMAU), bem 
como ação de presença, nível pelotão, na área da ex-Estação 
Rádio PINA, em Recife-PE, denominado ADEST EQUIPE II. 

O planejamento e a execução das patrulhas nas áreas deter-
minadas foram executados com êxito, fruto dos frequentes a-
destramentos recebidos a bordo do GptFNNa, pela equipe de 

instrução, que se dedicou ao máximo para alcançar sucesso na 
realização de suas tarefas. O adestramento permitiu que os mili-
tares aplicassem os procedimentos corretos para combate em 
área urbana. 

Durante o exercício, foi demonstrado bom desempenho da 
tropa nos deslocamentos e coordenação dos eventos montados 
na região, principalmente na realização das patrulhas terrestres. 

RbAM “Triunfo” realizando light line com NPa Graúna 

RbAM “Triunfo” realizando faina de reboque do NPaOc “Araguari” 

Militares realizando deslocamento em dupla tática 

Instrução de Operações Militares em Área Urbana 
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COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL REALIZA  

HOMENAGEM À MEMÓRIA DOS MORTOS DA MARINHA EM GUERRA 

O Comando do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) reali-
zou, em 21 de julho, uma homenagem aos Marinheiros 
Mortos em Guerra, a bordo do Navio-Patrulha “Macau”, 
subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha 
Naval do Nordeste, que deixou o cais da Base Naval de 
Natal, dirigindo-se à barra do Rio Potengi, onde foi feita 
a leitura da Ordem do Dia alusiva à data, foram lançadas 
flores ao mar e executado o toque de silêncio em home-
nagem àqueles que deram suas vidas pela Pátria. 

O evento, presidido pelo Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Afrânio de Paiva Moreira Junior, 
contou com a presença especial dos ex-combatentes 
Capitão-de-Corveta (RM1-AA) Nizário Batista de Araú-
jo, do 2º SG (Telegrafista Reformado) José Florêncio 
Câmara, e do Marinheiro Ambrósio Araújo de Azevedo, 
além dos titulares de organizações militares subordinadas 
ao Com3ºDN. Emocionado, o 2º SG Câmara disse que 

lembra de momentos ruins, mas se diz feliz por poder 
repassar às pessoas suas histórias e experiências, fazendo 
questão de participar ativamente das cerimônias realiza-
das.  

A cerimônia também contou com a participação de 
autoridades e alunos da cidade de Riachuelo. Segundo o 
estudante Alisson Breno, "primeiramente eu gostei devi-
do à oportunidade de participar de um evento e conhe-
cer a Marinha, sua forma de trabalhar e o seu interesse. 
Chegamos até aqui como premiação em uma proposta 
de redação, o meu texto foi reconhecido o que me in-
centiva ainda mais a gostar de escrever, e o interesse 
pelo português, que é a disciplina que mais me atrai. 
Gostei da estrutura da Base Naval e do Navio, e tam-
bém da cerimônia que mostrou o respeito que vocês têm 
pelos militares mortos em guerra e pelos ex-combatentes 
que participaram do evento, principalmente por que um 
deles é da nossa cidade, de Riachuelo". 

ALUNOS DA CIDADE DE CEARÁ-MIRIM  

VISITAM BASE NAVAL DE NATAL 

A Base Naval de Natal recebeu, no dia 21 de julho, a 
visita de 40 alunos pertencentes à Escola Municipal Pro-
fessora Adele de Oliveira, do município de Ceará-Mirim/
RN, a cerca de 30 km de Natal.  

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer um 
pouco mais sobre a Marinha do Brasil, por meio uma 
palestra no auditório, além de terem visitado o setor de 
oficinas da Base e presenciar o Navio-Patrulha “Macau” 
suspender. “Tudo dentro de muita alegria e satisfação 
que serviu como um momento incentivador para esses 
adolescentes”, destaca o 3º SG-RM1-AM, José dos San-
tos, coordenador da visita.  

2ºSG Câmara lança flores ao mar 

Grupo de alunos na Base Naval de Natal 

Convidados 

Alunos conhecem oficina na BNN 
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NAVIO-BALIZADOR “COMANDANTE MANHÃES” REALIZA  

MISSÃO DE APOIO A PROJETO CIENTÍFICO-SOCIAL 

O Navio-Balizador “Comandante Manhães”, apoiou 
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte -     
UFRN, no período de 21 a 28 de julho, para a realização 
da coleta de sedimentos e rastreio nas proximidades de 
Natal e Macau, no litoral do Rio Grande do Norte. 

A ação complementou a fase inicial do projeto, 
“Processos Oceanográficos na quebra da plataforma con-
tinental do nordeste brasileiro" realizado pela UFRN, 
UFPE e UFSC, com o apoio da SECIRM). O projeto 
tem como objetivo o estudo dos processos oceanográfi-

cos físicos, biológicos e geológicos na zona de quebra da 
plataforma, além de subsidiar o planejamento marinho, 
nas atividades de pesca, exploração de recursos minerais, 
turismo e navegação. 

A coleta e o rastreamento foram realizados por pes-
quisadores da UFRN, em conjunto com os militares do 
Navio. Foram percorridos 94 pontos de coleta de amos-
tras de diversos tipos de sedimentos, e através de um 
equipamento desenvolvido para levantamentos geofísi-
cos sob lâmina d'água, o SBP (Sub Bottom Profiler), 
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar 
(foram rastreadas 220 milhas náuticas. Os dados seguirão 
para análise, e serão cruciais para o sucesso da pesquisa. 

Com a missão cumprida, o Navio Balizador 
"Comandante Manhães", contribui para o aumento de 
conhecimento da Amazônia Azul, através do “Plano de 
Levantamento da Plataforma Continental Brasilei-
ra” (LEPLAC), e do “Programa de Avaliação da Poten-
cialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica 
Brasileira” (REMPLAC), além do envio de dados coleta-
dos para o “Banco Nacional de Dados Oceanográfi-
cos” (BNDO). Tudo isso fortalece cada vez mais, os 
laços de cooperação e confiança entre a Marinha do 
Brasil, demais entidades e a sociedade. 

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO  

PARTICIPA DE CIRCUITO DE REMO 

A Federação de Esportes a Remo do Nordeste 
(FERENOR), em parceria com a Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), realizou o I 
“CIRCUITO EAMPE RECIFE OLINDA A REMO”, 
em 25 de julho. Este foi o evento de lançamento do pri-
meiro pólo esportivo voltado para a prática de esportes a 
remo do Município de Olinda, que tem como objetivo 
fomentar esportes como: Remo Olímpico, Canoagem 
Olímpica, Escaler, Stand Up PAD, dentre outros. 

A proposta de parceria com a Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco foi uma forma estratégica 
para atender aos alunos e militares desta Organização 
Militar, e ter um espaço de alta qualidade para os alunos 
das redes públicas de ensino que participam do Programa 

Força no Esporte (PROFESP) e o Grupo de Escoteiros 
do Mar de Pernambuco (7º Scout Forte do Mar Almi-
rante Sylvio Heck), com aulas, treinamentos e eventos 
esportivos. 

O evento foi realizado na área náutica da Escola de 
Aprendizes-Marinheiros, onde teve a participação das 
equipes de remo do Clube Náutico Capibaribe, Sport 
Club do Recife, da Liga Pernambucana de Remo, dos 
alunos do PROFESP, dos alunos da EAMPE e do Gru-
po de Escoteiros do Mar de Pernambuco. 

Antes da cerimônia de abertura da Regata, foi realiza-
da a segunda ação ambiental de retirada de entulhos e 
dejetos do mangue do rio Beberibe feita pelos integran-
tes do Grupo de Escoteiros do Mar de Pernambuco, 
dando continuidade ao processo de limpeza da área que 
vem sendo utilizada para a prática esportiva. 

NB Comte Manhães presta apoio a projeto da UFRN 

Prova da Regata 

Entrega de medalhas 



A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), em apoio a mais 
um evento náutico no Estado do Ceará, esteve presente e cola-
borou com a realização da 25ª Regata da Praia de Lagoinha, 
conhecida como a festa mais tradicional de toda a Região, nos 
dias 25 e 26 de julho. 

A Regata teve dois dias de competição e contou com a par-
ticipação de 40 embarcações, nas categorias de jangadas e pa-
quetes. 

No primeiro dia, a Equipe de Inspeção Naval da CPCE 
priorizou a abordagem educativa, preventiva, realizando pales-
tras atinentes à segurança do tráfego aquaviário e à salvaguarda 
da vida humana no mar, destacando a importância da aplicação 
das Normas da Autoridade Marítima, tais como o uso de cole-
tes salva- vidas nas embarcações para a segurança de todos os 

participantes, a necessidade do registro das embarcações e de 
seus condutores junto à CPCE, reforçando o incremento da 
mentalidade marítima. 

No segundo dia, antes da largada, a Equipe de Inspeção 
Naval da CPCE realizou uma verificação em todas as embarca-
ções, observando o número de inscrição, habilitação dos con-
dutores e o porte de colete salva vidas. Algumas embarcações, 
por não estarem com a documentação dos tripulantes em dia 
ou não encontrarem-se em boas condições de segurança foram 
impedidas de participar do evento. 

Na cerimônia de encerramento, junto com a festa dos jan-
gadeiros, a Prefeitura de Paraipaba, em parceria com a Colônia 
de Pescadores Z-25 de Lagoinha, fizeram um agradecimento 
especial à CPCE, reconhecendo o esforço de estar presente em 
uma localidade distante 110Km de Fortaleza, e destacando o 
importante trabalho realizado pela Marinha do Brasil em apoio 
à Regata. 
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CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ APOIA  

25ª REGATA DA PRAIA DE LAGOINHA, NO MUNICIPIO DE PARAIPABA  

NAVIO JAPONÊS “KASHIMA” RECEBE AUTORIDADES A BORDO  

Na noite do dia 28 de julho, o Navio da Marinha Japonesa 
“KASHIMA” recebeu autoridades civis e militares em uma re-
cepção a bordo, ocasião em que o embaixador Kunio Umeda 
falou dos laços de amizade que unem o Japão e o Brasil. 

O embaixador deu as boas-vindas aos presentes e os convi-
dou para todas as atividades que seriam realizadas no Recife até 
o dia 31 de julho, como a aposição floral no Busto do Almirante 

Tamandaré, encontro das bandas da Marinha do Brasil e do 
Japão em um dos shoppings da cidade e atividades esportivas. 

Na oportunidade, houve o congraçamento entre os presen-
tes, ao som da banda de música desse Navio, onde as autorida-
des também puderam saborear pratos típicos do Japão. 

Ação de presença da CPCE na regata de lagoinha 

Embaixador Kunio Umeda falou dos laços de amizade 

Militares na recepção a bordo do navio 

Palestra de orientação aos jangadeiros 
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CORPO DE SAÚDE DA ESQUADRA JAPONESA  

VISITA HOSPITAL NAVAL DE RECIFE 

NAVIOS DA MARINHA JAPONESA ATRACAM NO PORTO DO RECIFE 

Em comemoração aos 120 anos de amizade entre o Brasil e 
o Japão, no dia 28 de julho, os navios de treinamento 
“KASHIMA” e “SHIMAYUKI” e o navio de escolta 
“YAMAGIRI”, com 710 militares japoneses, sendo 169 guardas
-marinha, recém-formados na academia militar como aspirantes 
a Oficial, atracaram no porto do Recife, onde permaneceram até 
o dia 31 de julho. 

Na chegada, o Navio-Escola “KASHIMA” saudou a terra 
com uma salva de 21 tiros, sendo retribuído, tiro a tiro, a partir 
da estação de salva instalada no cais do porto. 

A seguir, houve a saudação de boas-vindas, pelo Diretor do 
Hospital Naval de Recife, Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md) Carlos 

Alberto Meirelles Velho, que foram respondidas pelo Coman-
dante da Esquadra de Treinamento do Japão, Contra-Almirante 
Yasuki Nakahata. A Banda de Música do Grupamento de Fuzi-
leiros Navais de Natal realizou uma apresentação especial. 

Após, o Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Afrânio de Paiva Moreira Junior realizou uma visita ao Navio, 
ocasião em que o Contra-Almirante Yasuki Nakahata falou da 
satisfação em estar em solo brasileiro e da importante data para 
o povo japonês. 

A Esquadra Japonesa está, desde 21 de maio deste ano, 
realizando uma navegação transoceânica de instrução, com o 
objetivo de formar os futuros oficiais por meio de adestramen-
tos no mar, bem como para cultivar e promover a amizade en-
tre os países visitados. 

Ao todo serão 160 dias de navegação, passando por 12 paí-
ses. Até o presente momento, os navios japoneses já estiveram 
nos Estados Unidos (Pearl Harbor e San Diego), Guatemala 
(Quetzal), Honduras (Cortés), Colômbia (Cartagena) e na Repú-
blica Dominicana (Santo Domingo). Depois do Brasil, os navi-
os japoneses continuam sua viagem de instrução pelo Uruguai 
(Montevideo), Argentina (Buenos Aires), Chile (Valparaíso), 
Peru (Callao), Nicarágua (Corinto), México (Manzanillo) e Esta-
dos Unidos (Hilo), estando de volta ao Japão no dia 24 de outu-
bro de 2015. 

Após sair da capital pernambucana, os japoneses seguiram 
para o Rio de Janeiro e São Paulo. 

Como parte das atividades alusivas de comemoração aos 120 
anos de amizade entre o Brasil e o Japão, no dia 29 de julho de 
2015, o corpo de saúde da Esquadra do Japão visitou o Hospital 

Naval de Recife. 
Os militares japoneses puderam conhecer as instalações do 

Hospital, com especial atenção aos locais de atendimento aos 
usuários do Serviço de Saúde da Marinha, resultando em um 
intercâmbio de informações entre os militares, contribuindo 
para o aprimoramento de todos os participantes. 

Navio saudando a terra com tiros de canhão 

Tripulação encarregada pela orientação aos visitantes 

CMG Rui acompanhando a visita ao HNRe 
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MILITARES DA ESQUADRA DE TREINAMENTO DA  

FORÇA MARÍTIMA DE AUTODEFESA DO JAPÃO VISITAM A  

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 

UNIÃO DE RITMOS ENTRE AS BANDAS DE MÚSICAS DAS  

MARINHA DO JAPÃO E DO BRASIL ATRAI PÚBLICO NO RECIFE 

A presença da Esquadra de Treinamento da Força 
Marítima de Autodefesa do Japão no Recife foi marcada 
por comemorações e atividades culturais. No dia 29 de 
julho, houve um intercâmbio musical com apresentação 
das Bandas das Marinhas do Japão e do Brasil, no shop-
ping Paço Alfândega, no bairro do Recife Antigo. 

Também participaram a Orquestra e Grupo de Dança 
de Frevo do Paço do Frevo e de um Grupo de Tambores 
Japoneses, sob a coordenação da Capitania dos Portos de 

Pernambuco. 
No repertório, clássicos da música popular brasileira 

e canções internacionais. Os japoneses surpreenderam 
com uma demonstração de artes marciais e os brasileiros 
com a apresentação dos passistas de frevo, mostrando 
um pouco da cultura pernambucana. 

Ao final do encontro, os militares das duas nações 
tocaram juntos, encerrando o evento ao som do frevo 
mais representativo do carnaval de Pernambuco, 
“Vassourinhas”, fazendo o público aplaudir e dançar. 

Cento e sessenta e nove Guardas-Marinha da Mari-
nha do Japão visitaram, nos dias 29 e 30 de julho, a Esco-
la de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco. A visita 
foi um dos eventos que marcaram a comemoração aos 
120 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação 
entre o Japão e o Brasil. 

Durante a visita, os Guardas-Marinha da Marinha 
Japonesa percorreram às instalações da Escola, em espe-
cial os principais recursos instrucionais, como o Navio de 
Pedra “Fragata Pernambuco”, o Espaço de Memória, a 
Biblioteca “Professora Zilma Figueiredo”, bem como 
conheceram diversos objetos importantes que fazem 
parte do acervo exposto na EAMPE: modelos navais 

(maquetes de navios), obras de arte, canhões e armamen-
tos que outrora guarneceram os navios da MB. 

Tal evento foi conduzido por militares da Escola de 
Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, que além de 
apresentar as instalações físicas, valorizou os aspectos 
culturais e geográficos da cidade do Recife, uma vez que 
EAMPE encontra-se em posição privilegiada na bacia do 
rio Beberibe. 

Houve interação entre os militares japoneses com 
perguntas aos militares brasileiros, apesar da barreira 
linguística. O evento apesar de curto, contribuiu para 
disseminação dos valores militares, éticos e profissionais 
institucionalizados pela Marinha do Brasil aos aspirantes 
japoneses. 

Apresentação da banda de música da Marinha Japonesa 

Apresentação do grupo de tambores 

 Militares da Marinha Japonesa assistem exercício de CAV na 
Fragata Pernambuco  

Conhecendo as Instalações da EAMPE 
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GRUMETES DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 

VISITAM O NAVIO JAPONÊS “KASHIMA” 

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL E MARINHA JAPONESA 

HOMENAGEIAM PATRONO DA MARINHA DO BRASIL 

Em 30 de julho, 39 Grumetes da Escola de Aprendi-
zes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE) realizaram 
uma visita extracurricular ao Navio Japonês KASHIMA. 

Esta visita foi uma oportunidade para a motivação e a 
formação dos grumetes, ao permiti-los ter contato com o 
conhecimento e com as experiências vividas pela Marinha 

do Japão, traçando um paralelo com as atividades que 
executarão a bordo dos navios da Marinha do Brasil, 
observando, na prática, a utilidade dos conteúdos das 
disciplinas do Ensino Militar-Naval, em especial Mari-
nharia, Fundamentos de Máquinas, Controle de Avarias, 
Comunicações Interiores e Navegação, ministrados em 
salas de aula. 

A Praça do Arsenal, ao lado da Capitania dos Portos 
de Pernambuco, foi o cenário de uma das ações que mar-
caram as comemorações aos 120 anos do Tratado de 
Amizade, Comércio e Navegação entre Brasil e Japão. 
No último dia 29, uma cerimônia de aposição floral ao 
Busto do Almirante Tamandaré, homenageou o Patrono 

da Marinha do Brasil. 
      Participaram da cerimônia o 
Comandante do 3º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Afrânio de Paiva 
Moreira Júnior, o Embaixador do 
Japão no Brasil, Kunio Umeda e o 
Comandante da Esquadra de 
Treinamento do Japão, Contra-
Almirante Yasuki Nakahata. 
      A Esquadra Japonesa, que 
esteve em Recife entre os dias 28 
e 31 de julho, está em navegação 
transoceânica de treinamento. Ao 
todo serão 160 dias de navegação, 
passando por 12 países, com 710 
militares à bordo, sendo 169 
G u a r d a s - M a r i n h a  r e c é m -
formados na academia militar do 
Japão. 
      Após Recife, os navios de 
treinamento “KASHIMA” e 
“SHIMAYUKI” e o navio de 
escolta “YAMAGIRI”, seguem 

para os portos do Rio de Janeiro e de Santos, onde reali-
zarão mais atividades, junto à Marinha do Brasil, para 
comemorar o Tratado histórico entre as duas nações. 

Aposição floral ao Busto do Almirante Tamandaré 

Grumetes em visita ao Navio “Kashima” 

Grumetes visitando passadiço 
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MARINHA DO BRASIL E MARINHA DO JAPÃO CELEBRAM AMIZADE COM PARTIDA 

DE FUTEBOL NA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 

MILITARES DA MARINHA BRASILEIRA E DA MARINHA JAPONESA  

REALIZAM AÇÃO DE CIDADANIA 

Para celebrar a amizade entre Brasil e Japão, militares da 
Esquadra de Treinamento da Força Marítima de Autodefesa do 
Japão , em visita à Recife, e os Grumetes da Escola de Aprendi-
zes-Marinheiros de Pernambuco realizaram, no último dia 30, 
um jogo amistoso de futebol, esporte bastante praticado tam-
bém em terras nipônicas. 

Esse foi um dos eventos ocorridos em comemoração aos 
120 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre 
o Japão e Brasil. O jogo teve como resultado final 5 a 0 para os 
representantes da EAMPE, e os dois times receberam um tro-
féu de participação. 

Momento de confraternização entre os times 

Jogo amistoso entre Marinha do Brasil e Marinha Japonesa 

Militares da Capitania dos Portos de Pernambuco e japone-
ses da Esquadra de Treinamento da Força Marítima de Autode-
fesa do Japão participaram, no último dia 30, de um mutirão de 
limpeza no entorno da Estação Central do Metrô do Recife, no 
bairro de Santo Antônio, no centro da capital pernambucana. 

A coleta de lixo faz parte da tradição daquele país. “É co-
mum a tripulação fazer atividades voluntários e trabalhos de 
limpeza nos lugares que visita. É uma forma de demonstrar ami-
zade”, explicou a cônsul do Japão em Pernambuco, Hitomi Se-
kiguchi. 

Vestidos de macacões com os dizeres “O espírito voluntá-
rio“, e equipados com luvas e pinças, os militares coletaram 
garrafas plásticas, copos descartáveis, pontas de cigarro, dentre 

outros objetos. O grupo recolheu um total de 200 sacos de lixo, 
de cem litros cada um, em uma hora de ação. 

Alguns usuários do metrô consideraram positiva a situação. 
“Eles vieram aqui dar um exemplo, uma lição de cidadania. Mas 
a população brasileira precisa de educação de qualidade para se 
conscientizar de verdade”, comentou o vendedor Ícaro Macedo 
de 55 anos. 

A visita ao Recife pelos japoneses marcou os 120 anos do 
Tratado de Amizade, Comércio e Navegação firmado entre o 
Brasil e o Japão. Em 2014, na estreia da seleção japonesa na 
Copa do Mundo, na Arena Pernambuco, os torcedores do Ja-
pão agiram de maneira similar, ajudando os profissionais de 
limpeza a apanhar o lixo produzido durante o jogo. 

Militares japoneses retiraram sujeira da estação central do metrô do 
Recife 

Militares do Japão e do Brasil em ação voluntária de limpeza na estação 
de metrô do Recife  
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NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO “ARAGUARI” REALIZA  

EXERCÍCIO CONJUNTO COM A ESQUADRA DE TREINAMENTO DO JAPÃO 

NAVIO-ESCOLA “BRASIL” RECEBE QUASE QUATRO MIL PESSOAS  

EM DOIS DIAS DE VISITAÇÃO PÚBLICA EM NATAL 

Por ocasião da visita de três Navios componentes da Esqua-
dra de Treinamento da Força Marítima de Autodefesa do Japão 
ao porto de Recife-PE, o Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”, 
sediado em Natal, realizou exercícios de manobras militares no 
mar, com o Navio-Escola “Kashima”, e os CTs “Yamagiri” e 

“Shimayuki”, com o intuito de aprimorar o adestramento e 
estreitar os laços de amizade entre as duas Marinhas, no dia 31 
de julho de 2015. 

A Esquadra de Treinamento do Japão realizou a sua 12° 
visita ao porto de Recife-PE e, após o exercício, demandou os 
portos de Santos-SP e Rio de Janeiro-RJ, dando prosseguimen-
to à viagem de instrução de guardas-marinha daquele país. 

No dia 31 de julho, o Navio-Escola “Brasil” atracou no por-
to Natal, cumprindo o roteiro da XXIX Viagem de Instrução de 
Guardas-Marinha (VIGM). Nos dias 1º e 2 de agosto, entre 14h 
e 17h, esteve aberto à visitação pública, quando recebeu quase 
quatro mil pessoas a bordo. De Natal, o Navio seguiu para Fun-
chal, em Portugal. 

O Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante Afrâ-
nio de Paiva Moreira Junior, esteve a bordo. “Essa viagem é um 
privilégio de poucos, que a Marinha está dando aos senhores, 

por merecimento. Desejo muita sorte e felicidades na carreira 
que estão iniciando”, disse. 

Anualmente, o Navio realiza a Viagem de Instrução de 
Guardas-Marinha (VIGM) com os propósitos de complemen-
tar, com ênfase na experiência prática, os conhecimentos teóri-
cos adquiridos pelos Guardas-Marinha na Escola Naval durante 
o Ciclo Escolar; de aprimorar a formação cultural dos futuros 
Oficiais da Marinha do Brasil; e de representar o País e a Mari-
nha nos diversos portos visitados, promovendo o estreitamento 
dos laços com nações amigas. 

Durante a VIGM, são ministradas aulas práticas de navega-
ção, meteorologia, marinharia, operações navais, controle de 
avarias e administração naval, bem como é conduzida a impor-
tante fase de adaptação dos Guardas-Marinha à vida de bordo. 
A XXIX VIGM será realizada no período de 26 de julho a 20 
de dezembro de 2015 e, em seu roteiro, estão previstos 18 por-
tos em 15 países. 

Ao término da viagem, os Guardas-Marinha serão nomea-
dos Segundos-Tenentes e distribuídos por todo o País, de acor-
do com os seus respectivos Corpo e Habilitação. Aqueles per-
tencentes ao Corpo da Armada embarcarão nos navios da Mari-
nha; os integrantes do Corpo de Fuzileiros Navais serão desig-
nados para os diversos Batalhões e Companhias Independentes; 
e os componentes do Corpo de Intendentes da Marinha pode-
rão servir a bordo dos navios ou em Organizações Militares em 
terra. 

Exercício entre Marinhas Brasileira e Japonesa 

Manobras militares com apoio aéreo 

NE Brasil ficou aberto à visitação pública por dois dias 
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CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ  

APOIA CIRCUITO PETROBRAS DE VELA 2015 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA “SEGUNDO TEMPO-FORÇAS 

NO ESPORTE”, DA ERMN, VISITAM O NAVIO-ESCOLA “BRASIL” 

A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), contribu-
indo para a disseminação da mentalidade marítima na sua 
área de jurisdição, apoiou e participou da coordenação 
do Circuito PETROBRAS de Vela 2015, no período de 
31 de julho a 2 de agosto de 2015, na cidade de Paracuru
-CE, distante a cerca de 120 Km de Fortaleza. 

Esse Circuito tem como um dos objetivos oferecer 
para a comunidade local um final de semana com ativi-

dades de caráter educacional e esportivo, nas quais são 
divulgadas boas práticas de saúde, meio ambiente e segu-
rança entre os municípios confrontantes com as áreas de 
produção marítima de petróleo no estado do Ceará. 

Uma Equipe de Inspeção da CPCE esteve presente 
desde a abertura e, no dia 01 de agosto, realizou uma 
palestra sobre segurança de navegação, em cumprimento 
ao preconizado nas Normas da Autoridade Marítima 
para Amadores, Embarcações de Esporte e/ou Recreio e 
para Cadastramento e Funcionamento das Marinas, Clu-
bes e Entidades Desportivas Náuticas (NORMAM-03/
DPC), com a participação efetiva de pescadores e repre-
sentantes da empresa PETROBRAS. Posteriormente, 
essa Equipe de Inspeção Naval realizou, também, vistori-
as nas embarcações participantes, inclusive as de apoio, 
além de arqueações e notificações, contribuindo de for-
ma eficaz para a segurança da navegação dos participan-
tes e dos usuários da praia onde ocorreu o evento. 

No dia 2 de agosto ocorreram as competições náuti-
cas, quando 50 embarcações de três diferentes categorias, 
canoas, paquetes médios e paquetes grandes, participa-
ram da disputa, que contou 3 baterias. 

No dia 1º de agosto, cinquenta crianças e adolescen-
tes assistidos pelo Programa “Segundo Tempo: Forças 
no Esporte - PROFESP, realizado na Estação Radiogo-
niométrica da Marinha em Natal -ERMN, visitaram o 
Navio-Escola “Brasil”, que esteve aberto à visitação pú-
blica no Porto de Natal. 

Durante a visita, os jovens puderam interagir com a 
tripulação, que lhes apresentou a missão do Navio e sua 
importância para a divulgação da imagem da MB e do 
Brasil no cenário mundial. A oportunidade de conhecer 
os diversos compartimentos internos, bem como o siste-
ma de simulação tática e treinamento (SSTT), desperta-

ram o interesse desses pequenos cidadãos acerca da vida 
a bordo de um navio de guerra. 

O Programa “Forças no Esporte” tem o propósito 
de atender crianças e adolescentes em situação de vulne-
rabilidade socioeconômica, priorizando o seu desenvolvi-
mento pessoal e social na questão da educação, esporte e 
lazer e proporcionando a integração entre as Forças Ar-
madas e a sociedade. 

A visita possibilitou a valorização da cidadania e o 
culto aos símbolos nacionais, em um contexto de proces-
so social de desenvolvimento, contribuindo também para 
incutir nesses jovens o desejo de ingressar na Marinha do 
Brasil. 

Crianças conheceram o dia a dia da tripulação 

Jovens conheceram o interior do NE Brasil 

Equipe da CPCE realizando inspeções 
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OPERAÇÃO CONJUNTA DA MARINHA DO BRASIL E POLÍCIA FEDERAL 

APREENDE CERCA DE 12KG DE COCAÍNA EM VELEIRO HOLANDÊS  

Uma operação conjunta da Marinha do Brasil e da 
Polícia Federal de Pernambuco e do Rio Grande do 
Norte, com coordenação da CGPRE - Coordenação-
Geral de Prevenção e Repressão a Entorpecentes/DF e 
colaboração da NCA - Agência Nacional de Crimes da 
Grã-Bretanha, resultou na prisão, no dia 1º de agosto, 
por volta das 12h, de Raymond Knobbe, holandês, de 48 
anos, mecânico e residente no Veleiro Rody, de bandeira 
Holandesa, por tráfico internacional de entorpecentes, 
em conformidade com o Art. 33, 40, inc. I da Lei 
11.343/2006. As informações foram apresentadas em 
coletiva de imprensa realizada na sede da Polícia Federal, 
em Recife, em 3 de agosto. 

A prisão aconteceu em virtude de investigações e 

troca de informações entre a Polícia Federal de Pernam-
buco e do Rio Grande do Norte em operação conjunta 
com a Marinha do Brasil, com coordenação da CGPRE 
e colaboração da NCA, que alertou o governo brasileiro 
sobre a viagem de um suspeito de tráfico internacional 
de drogas. 

De posse dessas informações e tendo conhecimento 
da possível localização do veleiro suspeito de transportar 
material entorpecente, policiais federais solicitaram apoio 
ao Comando do 3º Distrito Naval, sediado em Natal/
RN, que designou o Navio Patrulha “Macau” para a 

operação. Os agentes embarcaram no navio com o pro-
pósito de interceptar o veleiro e seus possíveis tripulantes 
objetivando checar as veracidades das informações. 

Por volta das 5:30h do dia 1º de agosto, a embarca-
ção suspeita foi avistada e abordada pelos militares e 
policiais federais. Como as condições climáticas no local 
eram desfavoráveis (o mar estava muito agitado) foi or-
denado ao único tripulante que se dirigisse para fundeio 
em Fernando de Noronha, para uma averiguação da do-
cumentação e busca minuciosa, passando a ser escoltado 
pelo navio da Marinha do Brasil.  

A embarcação chegou a Fernando de Noronha por 
volta das 12h e foi submetida a uma averiguação onde se 
constatou que a documentação do velejador e da embar-
cação estavam em ordem, porém, ao ser feita uma busca 
minuciosa nos compartimentos do veleiro foram encon-
trados na cabine da popa da embarcação 10 tabletes de 
cocaína, que estavam envoltos em sacos plásticos, que ao 
passar pelo exame narco teste resultou positivo para a 
droga, tendo um peso bruto de 11,5Kg.O holandês foi 
levado para Recife/PE, na tarde  de 2 de agosto, quando 
foi conduzido para realização de exame de corpo de deli-
to no Instituto de Medicina Legal-IML e em seguida 
recambiado para o Centro de Observação e Triagem 
Professor Everado Luna (Cotel), onde ficará à disposição 
da Justiça Federal.   

Momento da abordagem à embarcação 

Entrevista coletiva para esclarecimento dos fatos 

Verificação do material durante abordagem 

NPa “Macau” participou da abordagem na operação 
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GOVERNADOR DO RIO GRANDE DO NORTE É PROMOVIDO  

AO GRAU DE GRANDE OFICIAL NA ORDEM DO MÉRITO NAVAL 

ALUNO DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ  

É DESTAQUE EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No dia 1º de agosto, foi realizada uma competição de nata-
ção, “Desafio aquático Indoor”, no Clube Náutico Atlético 
Cearense, em Fortaleza, e o aluno Escola de Aprendizes-
Marinheiros do Ceará, Grumete Rafael Damasceno Tavares, 
após dar 4 voltas no circuito de 115m na categoria 20+, con-
quistou o primeiro lugar nessa bateria, que corresponde a faixa 
etária entre 20 e 29 anos. 

Em seguida, conseguiu uma vaga na Super Final, classifican-
do-se entre os 10 melhores atletas da competição, e, após dar 
10 voltas no circuito, o atleta da EAMCE alcançou a 9º coloca-
ção. 

O evento, que se caracteriza como uma competição de alto 
nível, com atletas experientes de longa distância, tem o intuito 
de descobrir talentos nas Forças Armadas. 

 
 

O GR Rafael Damasceno Tavares, da EAMCE, ocupando a posição cen-
tral, entre os demais competidores 

Em cerimônia realizada, na manhã desta terça-feira (5), no 
Comando do 3º Distrito Naval, o Governador do Estado do 
Rio Grande do Norte, Robinson Mesquita de Faria, foi promo-
vido ao grau de Grande Oficial na Ordem do Mérito Naval. 

O evento, que contou com as presenças de autoridades civis 
e militares, teve início com um café da manhã no Com3ºDN, 
onde o Governador expressou a sua satisfação em receber tão 
importante comenda. 

A seguir, em formatura, o Governador foi condecorado em 
reconhecimento ao apoio incondicional às Organizações da 
Marinha no estado do Rio Grande do Norte, bem como pelas 
constantes demonstrações de amizade e respeito a nossa Força. 

A ordem do Mérito naval é uma condecoração concedida 
pela Presidenta da República Federativa do Brasil, em reconhe-
cimento a militares que se distinguiram no exercício de suas 
profissões e personalidades civis que houverem prestado rele-
vantes serviços à Marinha. 

Robinson Faria foi condecorado com a comenda de Grande Oficial Cerimonial de recepção ao Governador Robinson Faria 

Homenagem ao agraciado Governador do RN, Robinson Faria 
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NAVIO-BALIZADOR “COMANDANTE MANHÃES”  

REALIZA INSPEÇÃO NO PORTO DE PECÉM, NO CEARÁ 

BASE NAVAL DE NATAL E SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E  

ASSISTÊNCIA SOCIAL ASSINAM TERMO DE CONVÊNIO DO  

PROJETO SEGUNDO-TEMPO FORÇAS NO ESPORTE 

No dia 6 de agosto, foi assinado o Termo de Convênio entre 
o Projeto Força no Esporte (PROFESP-BNN), núcleo da Base 
Naval de Natal (BNN), e a Secretaria Municipal do Trabalho e 
Assistência Social (SEMTAS), dando, assim, continuidade às 
atividades socioeducativas desenvolvidas pelo Projeto, que, além 
da prática esportiva, propicia às crianças e adolescentes ativida-
des artísticas e de lazer, e reforço escolar em apoio às suas famí-
lias. 

O evento contou com a presença do Comandante da BNN, 
o Capitão-de-Mar-e-Guerra Rodolfo Gois de Almeida; do Coor-
denador do PROFESP-BNN, Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1-

FN) Marcos Antonio Veppo dos Santos; da Secretária Munici-
pal de Trabalho e Assistência Social, Ilzamar Pereira da Silva; da 
Diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Maria 
Isabel Diniz e da Chefe do Serviço de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos, Valéria Xavier da Silva, bem como das cri-
anças e adolescentes atendidos pelo projeto acompanhados de 
seus responsáveis. 

Para a Secretária Ilzamar Pereira, “a Base Naval tem de-
monstrado um compromisso com a cidadania, frente a uma 
missão tão nobre que é abrir as portas para os nossos vizinhos 
e entender que a comunidade é essencial à sobrevivência de 
uma cidade”. Além da assinatura do termo, foi ministrada pa-
lestra acerca das ações desenvolvidas pelo PROFESP, finalizan-
do com a entrega formal dos uniformes aos responsáveis pelos 
beneficiários. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Navio-Balizador “Comandante Manhães” realizou, no dia 
6 de agosto, durante a Comissão “Balto Norte”, inspeção e bali-
zamento do Porto de Pecém, no Ceará, contribuindo para o 
desenvolvimento da fiscalização de uma importante área estraté-
gica para a movimentação de cargas. 

O Porto de Pecém possui 3 bóias, sendo duas de sinais late-
rais e uma de águas seguras, todas encontravam-se em excelente 

estado de conservação e na posição correta. 
O terminal possui grandes atrativos que conquistam os ar-

madores e impulsionam as exportações brasileiras. Partindo de 
Pecém alcança-se o menor tempo de trânsito para a Europa e 
Estados Unidos, além de ser um porto off shore, ou seja, permite 
a atracação de navios a certa distância da costa, dando acesso a 
navios de maior calado, com capacidade para transportar gran-
des cargas. 

Assinatura do termo de convênio 

Criança beneficiada pelo projeto 

NB “Comte Manhães” realizando inspeção 

NB “Comte Manhães” realizando balizamento na boias 
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SOAMAR-RECIFE INAUGURA GALERIA DE FOTOS DOS EX-PRESIDENTES 

SOAMAR-RECIFE TEM NOVO PRESIDENTE 

No dia 8 de Agosto, a Sociedade Amigos da Marinha, 
no Recife, inaugurou a galeria de fotos dos ex-
presidentes na sala da entidade, localizada na Capitania 
dos Portos de Pernambuco. Essa foi a última ação do Sr. 
Jorge Aragão à frente da Soamar-Recife, na mesma data 
tomou posse, para o biênio 2015-2017, o empresário 
Sérgio Flávio Avellar. 

Nas fotos constam os nomes de Oleno Vieira Ramos 
(1967-1986), Antônio Campos de Almeira (1986-1991), 
Margarida Maria Matheos de Lima (1991-1997), Jader 
Ribeiro C. de Albuquerque (1997-2007), Francisco de 
Assis Nunes (2007-2009) e Jorge Eduardo Pessôa de 
Aragão (2009-2015). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Sociedade Amigos da Marinha no Recife 

(SOAMAR-Recife) agora tem novo presidente. Tomou 
posse no dia 8 de agosto, para o biênio 2015-2017, o 
empresário Sérgio Flávio Avellar, substituindo o Sr. Jorge 
Eduardo Pessoa de Aragão que passou seis anos à frente 
da entidade. 

A transmissão do cargo ocorreu em solenidade reali-
zada no Cabanga Iate Clube de Pernambuco, onde novo 
presidente da SOAMAR-Recife também acumula a fun-
ção de Diretor de Vela. O evento teve a condução do 
Capitão dos Portos de Pernambuco, Capitão-de-Mar-e-
Guerra Luiz Claudio Lazaro Dias, como presidente do 
Conselho Superior da SOAMAR-Recife. 

Estiveram presentes o General-de-Divisão Nilson 
Caldas Ananias, o General-de-Divisão Geraldo Gomes 
de Mattos Filho e o Contra-Almirante Carlos Afonso 
Fernandes Testoni, dentre outros titulares de OM subor-
dinadas ao Comando do 3º Distrito Naval. O deputado 
estadual André Ferreira e diversos outros soamarinos 
também compareceram para a solenidade de posse segui-
da de jantar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante  
Afrânio de Paiva Moreira Júnior agradeceu à Diretoria 
substituída e cumprimentou a nova diretoria, desejando 
sucesso e parceria na difusão da mentalidade marítima 
junto à sociedade recifense. 

Em discurso de despedida, o Sr. Jorge Aragão falou 
de sua paixão pelo mar, recordando vários de seus mo-
mentos à frente da presidência da SOAMAR-Recife, que 
lhe renderam oportunidades de navegar em navios e 
submarinos da Marinha do Brasil, bem como lembrou 
títulos recebidos de Amigo do Hospital Naval do Recife, 
da Capitania dos Portos de Pernambuco e da Escola de 
Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, além das Me-
dalhas de Amigo da Marinha, do Mérito Tamandaré e da 
Ordem do Mérito Naval, no Grau de Oficial, que estrei-
taram e fortaleceram os laços de amizade com a Força 
Naval. 

Em seguida, o presidente eleito, Sérgio Avellar tam-
bém destacou a importância do relacionamento entre os 
soamarinos e a Marinha do Brasil e recebeu das mãos do 
seu antecessor a bandeira da SOAMAR-Recife, materiali-
zando a transmissão do cargo. 

Inauguração da galeria de ex-presidentes 

Momento da investidura no cargo com o Capitão dos Portos de Pernambuco 
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ASSOCIAÇÃO DOS VETERANOS DO  

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS REALIZA PALESTRA NA  

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ 

NÚCLEO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA AO PESSOAL DA 

MARINHA DA ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO 

REALIZA PALESTRA SOBRE INTELIGÊNCIA EMOCIONAL  

PARA CORPO DE ALUNOS 

No dia 8 de agosto, foi realizada uma palestra na Es-
cola de Aprendizes- Marinheiros do Ceará, ministrada 
pelo Contra-Almirante (FN)José Henrique Salvi Elkfury, 
sobre a Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais-AVCFN. 

O evento, que ocorreu no auditório da Escola, trou-
xe como foco principal a apresentação dos serviços de 
cidadania, solidariedade, de lazer e entretenimento pres-
tados pela associação e contou com a presença de Fuzi-
leiros Navais da Reserva e da ativa, militares de outros 
Corpos e Quadros. 

Entre os dias 11 e 13 de agosto, o Núcleo do Serviço 
de Assistência Integrada ao Pessoal da Marinha da Esco-
la de Aprendizes-Marinheiros promoveu uma palestra 
para o Corpo de Alunos, com o tema "Inteligência Emo-
cional". Tal ação faz parte do Programa Qualidade de 
Vida no Trabalho e na Família, que dentre outros objeti-
vos busca contribuir para a elevação da qualidade de vida 
no trabalho a partir da administração e controle do es-
tresse e ansiedade. 

A palestra foi proferida pela Profª Ms. Anny Kariny 
Jatobá Ferreira, professora e diretora adjunta da Faculda-
de Joaquim Nabuco, que apresentou conceitos e exem-
plos de auto-conhecimento e controle emocional, auto-
motivação, reconhecimento de emoções em outras pes-
soas, e habilidade em relacionamentos inter-pessoais. 

Segundo o GR Thiago Lima, aluno da EAMPE, "a 
palestra oportunizou a aprendizagem de que devemos 
escutar mais, e principalmente refletir sobre as nossas 
atitudes". 

Palestra do CA(FN) Elkfury 

Foto oficial do evento 

 Palestra sobre Inteligência Emocional 

CT Leonardo conversa com o Corpo de Alunos  
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COMANDANTE DO 3º DISTRITO NAVAL VISITA  

AGÊNCIA FLUVIAL DE PENEDO, EM ALAGOAS 

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL E PREFEITURA DE BARRA DE SÃO MIGUEL(AL) 

CELEBRAM CONVÊNIO PARA FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES 

A Marinha do Brasil, representada pelo Comandante do 3° 
Distrito Naval, Vice-Almirante Afrânio de Paiva Moreira Juni-
or, e a Prefeitura da Barra de São Miguel (AL), representada 
pelo Prefeito José Medeiros Nicolau, celebraram, no dia 14 de 
agosto, um convênio com o propósito de conjugar os esforços 
em proveito da fiscalização do tráfego de embarcações e equi-
pamentos náuticos que possam colocar em risco a integridade 
física dos cidadãos nas praias, rios e canal do Município de Bar-
ra de São Miguel e respectivas áreas adjacentes. 

A fiscalização visa verificar o cumprimento das normas da 
Autoridade Marítima, que no Brasil é exercida pela Marinha, e 
dos Planos de Uso e Ocupação do Solo, em especial o Decreto 
Municipal n° 017, de 3 de agosto de 2015 da Prefeitura Munici-
pal de Barra de São Miguel, que dispõe sobre os locais de entra-
da e saída de embarcações e dá outras providências. 

Releva mencionar que este é o primeiro Acordo de Coope-
ração Técnica realizado na área de jurisdição do Com3ºDN e 
que o mesmo será gerido pela Capitania dos Portos de Alagoas, 
a qual caberá prover treinamento e qualificação dos agentes 

públicos daque-
le Município 
que realizarão a 
fiscalização de 
embarcações , 
em relação a 
regulamentação 
da Lei que rege 
o Plano Nacio-
nal de Gestão 
Costeira. 
 
 
 

No dia 13 de agosto, o Comandante do 3º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Afrânio de Paiva Moreira Junior, acompanhado 
pelo Capitão dos Portos de Alagoas Capitão-de-Fragata Antoni-
o Braz de Souza, e comitiva, realizou visita à Agência Fluvial de 
Penedo (AgPenedo), quando foram apresentadas as principais 
características da Área de Jurisdição da Agência, que abrange 
280km do Rio São Francisco, entre as cachoeiras de Paulo A-
fonso e a foz do rio, além de 25 km de faixa marítima no Pontal 
do Peba. 

As principais atividades e projetos realizados pela AgPene-
do em prol das comunidades fluvial e marítima, no tocante à 
segurança do tráfego aquaviário na região, também foram tema 
do encontro, com destaque à intensificação das fiscalizações 
nas embarcações que realizam o transporte de passageiros na 
travessia entre os estados de Alagoas e Sergipe. Além das ativi-
dades conjuntas com outros órgãos, como Ministério Público 
de Alagoas, IBAMA, IMA, Batalhão de Polícia Ambiental – AL 
e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ). 

Na ocasião, a Sociedade Amigos da Marinha Baixo São 
Francisco ofereceu um almoço de boas-vindas ao Comandante 
do 3º Distrito Naval. O evento contou com as presenças do 
Prefeito de Piaçabuçu, Dalmo Santana, do Vice-Prefeito de 

Penedo, Ronal-
do Lopes, do 
Presidente da 
SOAMAR Bai-
xo São Francis-
co, Olimpio 
Vasco, além de 
diversos soama-
rinos dos muni-
cípios de Piaça-
buçu, Penedo, 
Neópolis e Pira-
nhas. 

CF Antônio Braz, VA Afrânio e CT Velasques 

VA Afrânio inspecionando a AgPenedo 

Assinatura do convênio 

Após assinatura do termo de convênio 
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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ  

PARTICIPA DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PADROEIRA DOS MARINHEIROS  

Nos dias 14 e 15 de agosto, 39 Grumetes da Turma HO-
TEL-2015 da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará par-
ticiparam do encerramento das festividades alusivas a Nossa 
Senhora dos Navegantes, Padroeira dos Marinheiros, na cidade 
de Macau-RN, cerca de 400km de Fortaleza. 

As comemorações iniciaram com uma missa solene presidi-
da pelo Arcebispo Emérito de Natal, Dom Matias Patrício de 
Macêdo, e concelebrada pelos padres das paróquias locais e 

convidados, posteriormente, ocorreu a procissão marítima pelas 
águas do rio Piranhas-Assú. A celebração religiosa foi encerrada 
com uma procissão terrestre percorrendo as principais ruas da 
cidade. 

Os alunos, que carregaram o Andor de Nossa Senhora dos 
Navegantes durante a Procissão Terrestre, foram acompanha-
dos pelo 1º Ten (CN) ARYSON Antônio da Costa PAIVA, 
capelão da EAMCE e pelo 1º SG-CP LUCIANO Souza Dias. 

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO SEDIA  

2º ENCONTRO DOS VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS, EM RECIFE  

Recordar importantes passagens de atividades de serviço. 
Esse foi um dos maiores motivos do 2º Encontro de Vetera-
nos, de 2015, realizado em 15 de agosto, na Escola de Aprendi-
zes-Marinheiros de Pernambuco. 

O evento ocorreu no Ginásio de Esportes da EAMPE, sob 
a coordenação do Capitão-de-Mar-e-Guerra José Batista do 

Nascimento, Presidente Regional da Associação de Veteranos 
do Corpo de Fuzileiros Navais – Seção Regional Recife. 

Neste encontro, a bordo da EAMPE, os veteranos aprovei-
taram para recordar importantes passagens de atividades de 
serviço, e entoaram Canções como “Cisne Branco”, “Na Van-
guarda”, e “Batalhão Naval em uma clara demonstração de 
culto às tradições navais. 

Alunos da EAMCE carregando o Andor 

Militares da EAMCE com o Arcebispo Emérito de Natal, Dom Matias 
Patrício de Macêdo 

Veteranos e familiares reunidos em almoço de confraternização 

Lembranças entre amigos 
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NAVIO-BALIZADOR “COMANDANTE MANHÃES” REALIZA  

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE FAROL EM ATOL DAS ROCAS 

AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM AREIA BRANCA APOIA 

PROCISSÃO MARITÍMA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES 

No período de 
15 a 24 de agosto, 
o Navio-Balizador 
“Comandante Ma-
nhães” realizou o 
tratamento, inspe-
ção e manutenção 
preventiva no Farol 
Rocas, localizado 
no Atol das Rocas. 

O Atol é a pri-
meira “Reserva 
Biológica Marinha” 
do Brasil, e é admi-
nistrado pelo Insti-
tuto Chico Mendes 
de Conservação da 
B i o d i v e r s i d a d e 
(ICMBio). Para a realização do tratamento, pintura, ins-
peção e manutenção preventiva do Farol, o Navio con-
tou com o apoio de pesquisadores e profissionais do 
ICMBio, além dos militares do Serviço de Sinalização 

Náutica do Nor-
deste, Centro de 
Intendência da 
Marinha em Natal 
e Capitania dos 
Portos do Ceará. 
Com a missão 
cumprida, o Navio
- B a l i z a d o r 
“Comandante Ma-
nhães”, além de 
contribuir para a 
segurança do tráfe-
go aquaviário, for-
taleceu o desenvol-
vimento científico 
do único atol do 
oceano Atlântico 

no hemisfério Sul, uma referência em estudos sobre a 
vida marinha no país, reiterando os laços de cooperação 
e confiança entre a Marinha do Brasil e a sociedade. 

 A Agência da Capitania dos Portos em Areia Branca 
(AgABranca), com o apoio de uma equipe de Inspeção 
Naval da Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte 
(CPRN), atuou em cooperação com a paróquia local e 
autoridades municipais na realização da centenária pro-
cissão marítima em homenagem à Nossa Senhora dos 
Navegantes, no dia 15 de agosto de 2015. Estiveram 
presentes aproximadamente 1500 pessoas que se uniram 
para a difusão da fé católica. 

Este ano a procissão marítima foi abrilhantada com 
as presenças do Governador do Estado do Rio Grande 
do Norte, Robinson de Faria, do Bispo da Diocesano de 
Mossoró, Mariano Manzana, assim como de autoridades 

do poder Legislativo e Executivo local e das cidades vizi-
nhas. 

A AgABranca, atuando na disseminação da mentali-
dade marítima, disponibilizou coletes salva-vidas, em 
caráter de empréstimo, aos proprietários de embarca-
ções; divulgou as regras previstas nas Normas da Autori-
dade Marítima para a salvaguarda da vida humana no 
mar e para a prevenção da poluição hídrica; e esteve pre-
sente no dia do evento com três embarcações e todo seu 
efetivo de pessoal, auxiliando e fiscalizando o embarque 
e desembarque dos participantes, contribuindo para a 
segurança da navegação e o perfeito andamento das festi-
vidades. Participaram da procissão aproximadamente 30 
embarcações de todos os tipos, dentre elas de pesca, 
transporte de passageiros e rebocadores. 

Militares realizando manutenção no farol 

AgABranca presta apoio a procissão 

Apoio com equipe de inspeção 
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CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ PARTICIPA DE EXERCÍCIO SIMULADO 

DE RESPOSTA AMBIENTAL NO TERMINAL PORTUÁRIO DE PECÉM 

A Capitania dos 
Portos do Ceará 
(CPCE) participou, 
durante todo o mês 
de agosto, de um 
exercício simulado 
de resposta ambien-
tal de derramamento 
de óleo durante ope-
rações "Ship To 
Ship" (STS) no Ter-
minal Portuário do 
Pecém. 

O exercício si-
mulado foi coorde-
nado pela CEARÁ-
PORTOS e pela 
PETROBRAS / 
T R A N S P E T R O , 
com a participação 
dos órgãos envolvi-
dos no Plano de Emergência, tendo como cenário um 
eventual derramamento acidental de óleo o píer nº 1 
desse Terminal, considerando uma imaginária colisão de 
uma navio contra o cais e como consequência uma rup-

tura no casco na altura 
do tanque de armaze-
nagem de óleo com-
bustível. 
A parte prática do 
exercício simulado, 
precedida de diversas 
reuniões de coordena-
ção, foi conduzida 
pelo Centro de Res-
posta de Emergências 
(CRE) do Terminal, 
lançando em torno do 
navio sinistrado uma 
seção de barreiras de 
contenção de 300 me-
tros para conter, no 
primeiro momento, os 
resíduos que vazaram 
para o mar. 
Neste exercício, coube 

à CPCE acompanhar todas as fases de planejamento e 
execução, e, especificamente, o emprego de embarcação 
com equipe de Inspeção Naval para prover a segurança e 
o controle do tráfego marítimo aproximado. 

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO NORDESTE 

PARTICIPA DE CURSO EXPEDITO DE NATAÇÃO  

DE SALVAMENTO CLASSE “B” 

O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do 
Nordeste está sendo a sede, desde 17 de agosto, do Cur-
so Expedito de Natação de Salvamento classe "B" (C-
EXP-NATSALV-B), sob a coordenação da equipe vo-
lante do Centro de Instrução e Adestramento Almirante 
Áttila Monteiro Aché (CIAMA), comandada pelo Capi-
tão-Tenente Rafael Santana da Rocha. 

O curso tem como objetivo suplementar a habilita-
ção técnico-profissional dos militares a fim de prestar 
apoio aos navios subordinados em fainas de resgate, 

primeiros socorros às vítimas de afogamento e exercícios 
de adestramento no mar. Foram inscritos 13 militares, 
que estão sendo submetidos a 3 semanas de intensos 
treinamentos, com previsão de término em 4 de setem-
bro. 

No período de realização do Curso, também foram  
ministradas aulas de Adestramento de Escafandria/
Adestramento para Mergulhador Autônomo (ADEK/
ADEMAUT) para os militares mergulhadores da área do 
Comando do 3º Distrito Naval, contribuindo para ma-
nutenção da qualificação dos militares quanto a atualiza-
ção de equipamentos e procedimentos de segurança. 

Exercício simulado no porto de Pecém 

Aula com mergulhadores 

Alunos com equipamentos para mergulho 
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COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL PROMOVE CAMPEONATO DE NATAÇÃO 

Como parte das atividades relativas ao XXVI Ano 
Desportivo das Organizações Militares subordinadas ao 
Comando do 3º Distrito Naval, foi realizada, em 19 de 

agosto, uma competição de natação, na Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte. A prova contou com a 
participação de 61 atletas militares, distribuídos por seis 
equipes. A equipe da Base Naval de Natal, “Ary Parrei-
ras”, sagrou-se campeã. 

COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL REALIZA  

EXPOSIÇÃO EM GUAMARÉ, DISTANTE 170KM DE NATAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distante 170km de Natal, Guamaré foi palco da ex-

posição itinerante do Comando do 3º Distrito Naval, no 
dia 19 de agosto de 2015, por ocasião dos 410 anos da 
Colonização Portuguesa do município. O dia começou 
com o hasteamento da Bandeira Nacional e prosseguiu 
com a abertura da exposição. 

Com materiais usados nas atividades da Marinha, a 
exposição contou com equipamentos de navios e instru-
mentos dos fuzileiros navais. Na oportunidade, foram 
realizadas palestras sobre as formas de ingresso na Força 
e disseminadas as necessidades do uso do material de 
salvatagem pelos pescadores. 

Início da competição 

Premiação 

Explicação sobre as formas de ingresso na Marinha do Brasil 

Muitas crianças visitaram o stand 
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LIVRO ENALTECE A PARTICIPAÇÃO DA MARINHA  

NA FUNDAÇÃO DE GUAMARÉ-RN 

O Comando do 3º Distrito Naval esteve presente, em 19 de 
agosto, ao lançamento do livro "Guamaré e o Mar: sua relação 
com a ilha de Manoel Gonçalves”, de autoria da pesquisadora 
Maria Jandir Candéas. Para a concretização da obra, a escritora 
contou com subsídios adquiridos no Comando do 3º Distrito 
Naval (Com3ºDN) e na Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM). 

O livro conta a história de Guamaré, a cerca de 170km de 
Natal, e enaltece a participação da Marinha na fundação do 
município. Trata-se de uma pesquisa histórica que também 
homenageia os pescadores locais. 

A Câmara Municipal de Guamaré agraciou, com a Comenda 
20 de agosto de 1605 – Povoação e Colonização de Guamaré, 
personalidades da Marinha que contribuíram para a realização 
do livro como o Diretor do Patrimônio Histórico e Documen-
tação da Marinha, Vice-Almirante (Ref°-EN) Armando de Sen-
na Bittencourt; o Assessor de Comunicação Social do 
Com3ºDN, Capitão-de-Fragata (T) Cleber Ribeiro; o Capitão 
dos Portos do Rio Grande do Norte, Capitão-de-Fragata Ale-
xander Neves; e a Assessora de Divulgação do Com3ºDN, Pri-
meiro-Tenente (RM2-T) Carla Andrade. 

 

CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS REALIZA CURSO ESPECIAL PARA 

TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE ESTADO NO SERVIÇO PÚBLICO 

Autora autografa livro de agraciado com comenda 

Palavras do CF (T) Cleber Ribeiro 

A Capitania dos Portos de Alagoas (CPAL) realizou, no 
período de 20 a 24 de julho, o Curso Especial para Tripulação 
de Embarcações de Estado no Serviço Público (ETSP), Turma 
2/2015, habilitando 44 servidores públicos. No dia 3 de setem-
bro, foi realizada uma cerimônia, no auditório da CPAL, para a 
entrega dos certificados e da habilitação aos Servidores Públicos 
aprovados. 

A cerimônia contou com a presença do Desembargador do 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Otávio Leão Praxe-
des, e demais alunos e instrutores do curso. 

O objetivo principal do Curso é habilitar os servidores pú-
blicos a conduzir ou tripular pequenas embarcações de Estado, 
de até oito metros de comprimento, empregadas na navegação 
interior a serviço de Órgão Público. 

Aulas teóricas do curso de ETSP 

Aulas práticas 



INFORMATIVO ANO 3 . Nº 12 - NATAL - RN Página 33 

MARINHA DO BRASIL VISITA O SISTEMA VERDES MARES  

DE COMUNICAÇÃO NO CEARÁ 

SALA DA SOAMAR CEARÁ É INAUGURADA 

No dia 20 de agosto de 2015, com a presença do Coman-
dante do 3º Distrito Naval, do Diretor do Centro de Comuni-
cação Social da Marinha e de representantes da Sociedade de 
Amigos da Marinha no Ceará (SOAMAR CE), a Capitania dos 
Portos do Ceará (CPCE) inaugurou a nova sala da SOAMAR 
CE, a qual recebeu o nome de Sala "Dr. Ary Gadelha". 

Em instalações modernas, maiores e mais confortáveis do 
que a anterior, priorizando a manutenção de registros históricos 
da SOAMAR CE, de forma similar a existente na sala localizada 
na antiga sede da CPCE, buscou-se preservar a história dessa 
tão importante Sociedade, reconhecendo ilustres brasileiros que 
contribuíram para escrevê-la, e disponibilizando um espaço de 
convivência e reunião para cidadãos brasileiros que têm consci-

ência da importância da divulgação da mentalidade marítima 
nos mais diversos segmentos da nossa sociedade, em especial o 
conceito da "Amazônia Azul" e as atividades desenvolvidas pela 
Marinha do Brasil. 

Ressalta-se que, nomear a Sala com o nome do Dr. Ary 
Gadelha é uma grande honra para a Marinha do Brasil, pois o 
Dr. Ary é um dos fundadores da SOAMAR CE, sendo o seu 
atual Presidente, e já exerceu o cargo de Presidente da SOA-
MAR Brasil. 

Na cerimônia de inauguração da Sala, o Dr. Ary Gadelha foi 
representando pelo o seu neto, Sr. Marcelo Araripe Coelho de 
Almeida, também membro da SOAMAR CE, e a SOAMAR 
pelo seu atual Vice-Presidente, Meton César de Vasconcelos. 

O Comandante do 3º Distrito Naval, acompanhado do 
Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, do Ca-

pitão dos Portos do Ceará, e do Comandante da Escola de A-
prendizes-Marinheiros do Ceará, realizaram um visita de corte-
sia ao Sistema Verdes Mares de Comunicação, sendo recepcio-
nados pelo Diretor Geral de Programação do Sistema, Edilmar 
Norões, quando tiveram a oportunidade de conversar sobre a 
importância da divulgação do conceito da "Amazônia Azul" e 
das atividades da Marinha do Brasil (MB), no dia 21 de agosto. 

 
    Os veículos de comunicação do Sistema Verdes Mares, 

seja televisão, jornal, rádio, internet e redes sociais, têm conce-
dido divulgação às atividades da MB no Estado, em especial as 
inspeções navais realizadas pela Capitania dos Portos do Ceará, 
que visam contribuir para a segurança da navegação, para a 
salvaguarda da vida humana no mar e para a prevenção da po-
luição hídrica; além de, junto com a CPCE, serem grandes in-
centivadores da tradicional Regata Dragão do Mar, que envolve 
um importante segmento da povo cearense e da comunidade 
marítima local: o jangadeiro. 

Descerramento da placa de inauguração da sala Dr. Ary Gadelha 

Entrega do Brasão do Com3DN a SOAMAR 

Visita ao Sistema Verdes Mares de Comunicação 
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HOSPITAL NAVAL DE NATAL PARTICIPA  

DE CAMPANHA NACIONAL DE DOAÇÃO DE SANGUE 

MARINHA REALIZA MONITORAMENTO AÉREO DO LEITO DO RIO 

SÃO FRANCISCO VISANDO IDENTIFICAR ÁEREAS CRITICA À NAVEGAÇÃO 

As Organizações Militares da Marinha do Brasil sedi-
adas em Pernambuco promoveram, no dia 27 de agosto, 
a segunda etapa da campanha de doação de sangue em 
comemoração aos 150 anos da Batalha Naval do Riachu-
elo. A ação foi realizada no Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Pernambuco (HEMOPE) durante todo 
o dia e contou com a participação dos alunos, militares 
das tripulações e seus familiares, além da sociedade civil, 

totalizando 230 doações e dez cadastros de medula óssea 
entre os militares. Durante a ação o diretor do HNRe, o 
Capitão-de-Mar-e-Guerra (Md) Carlos Alberto Meirelles 
Velho aproveitou para fazer sua doação. 

A coordenadora do HEMOPE Josinete Gomes rela-
tou: “contamos que seja sempre possível repetir essa 
parceria e saibam que cada doação hoje realizada por 
vocês pode salvar 3 vidas.” 

No dia 28 de agosto de 2015, o Agente Fluvial de 
Penedo, acompanhado por uma equipe de técnicos da 
Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), 
realizou o monitoramento aéreo do leito do Rio São 
Francisco, entre as cachoeiras de Paulo Afonso e a foz 
do Rio - região denominada baixo São Francisco - com o 
propósito de identificar as áreas críticas à navegação. 

Atualmente existem diversos trechos do rio que a-
presentam áreas bastante assoreadas, nas quais observa-
se a formação de grandes bancos de areia que dificultam 
a navegação na área de jurisdição da Agência Fluvial de 
Penedo (AgPenedo). 

Os dados coletados nessa operação, somados a ou-
tros já levantados pela AgPenedo por meio de batimetria 

realizada no leito do rio, servirão de base para a produ-
ção e divulgação de informações confiáveis aos navegan-
tes da região a respeito de trechos do rio que possam 
oferecer riscos à navegação e à salvaguarda da vida hu-
mana. 

Alunos da EAMPE doando sangue 

Conhecendo as Instalações do HEMOPE 

Agente Fluvial de Penedo com equipe 

Área assoreada do leito do Rio São Francisco 

Rio São Francisco 
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ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ  

É DESTAQUE EM CAMPEONATO DE NATAÇÃO 

No dia 30 de agosto foi realizada a 1ª Etapa do Circuito 
Federal de Águas Abertas do Ceará, nas águas da Praia do Náu-
tico em Fortaleza, que compõe a Competição oficial da Confe-
deração Brasileira de Desportos Aquáticos. Em parceria com o 
Círculo Militar de Fortaleza, a Escola de Aprendizes- Marinhei-

ros do Ceará foi representada por sete Grumetes, nas distâncias 
de 1.500m e 3.000m. 

Um dos destaques da competição foi o Grumete do 5º pelo-
tão, Rafael Damasceno Tavares, que, ao completar o percurso 
em 28min e 55seg, conquistou a 3ª colocação geral na prova de 
1.500m e 1º na categoria Sênior (20 a 24 anos). 

REBOCADOR DE ALTO-MAR “TRIUNFO”  

REALIZA TESTE DE TRAÇÃO ESTÁTICA E RECEBE ALUNOS DA  

ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ PARA PRIMEIRO EMBARQUE  

Em comissão ocorrida no período de 1 a 10 de setembro, o 
Rebocador de Alto-Mar (RbAM) “Triunfo” realizou, no porto 
de Pecém-CE, Teste de Tração Estática, (Bollard Pull), que me-
de a capacidade de tração de um Rebocador em toneladas. Esta 
aferição, que confere certificado ao Navio, é fator importante no 
planejamento para emprego do meio, e também serviu como 
oportunidade para o incremento do adestramento de toda a 
tripulação, em especial no aspecto de procedimentos de segu-
rança, primordiais nas fainas de salvamento. 

Ainda nesta comissão, o Navio recebeu a bordo, no porto de 
Mucuripe-CE, Alunos da Escola de Aprendizes-Marinheiros do 
Ceará, para o primeiro embarque. Após um ciclo de apresenta-
ções, pelos militares mais experientes de bordo, sobre as caracte-
rísticas do Navio e tradições navais, o “Triunfo” suspendeu e 
demandou mar aberto para aclimatar os futuros Marinheiros às 
peculiaridades da vida no mar. 

Subordinado ao Comando do Grupamento de Patrulha 
Naval do Nordeste, o Rebocador de Alto-Mar “Triunfo” é o 
Navio de Salvamento da área de responsabilidade do Comando 
do 3º Distrito Naval, possuindo ainda a capacidade de ser em-
pregado em diversas tarefas, como Patrulha Naval, Lançamento 
de Minas e Apoio Logístico Móvel. 

O Grumete Rafael Damasceno Tavares, ocupando o 1º lugar no pódio 

Grumetes que participaram da competição aquática 

Teste de tração estática 

Alunos da EAMCE em seu primeiro embarque 
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VOLUNTÁRIAS “CISNE BRANCO” - 3ºDN REALIZAM  

“BRECHÓ CHIC” PARA A FAMÍLIA NAVAL 

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO E PREFEITURA DO RECIFE 

REGULARIZAM TRAVESSIA DE BARQUEIROS 

As Voluntárias “Cisne Branco”- 3ºDN, promoveram, no dia 
8 de setembro na Arês Atlântico, um “Brechó Chic”, disponibi-
lizando roupas, bijuterias e acessórios, novos e seminovos, a 
preços bem acessíveis para aquisição pela Família Naval. Tudo 
animado com a dança de salão do casal Dudu Potiguar e Jakeli-
ne. 

A diretora das VCB – 3ºDN, Cecília Phillips, agradeceu às 
pessoas que doaram roupas, acessórios, entre outros artigos que 
enriqueceram o evento. “A solidariedade de todos constrói um 
mundo melhor com mais amor e fraternidade. Muito obrigada.” 

Ao final, foi realizado um leilão, quando as participantes se 
divertiram e arremataram produtos por preços convidativos. 

No dia 8 de setembro dez barqueiros que realizam a travessi-
a do Marco Zero para o Parque das Esculturas, no Recife Anti-
go, receberam fardamentos e crachás de identificação, entregues 
por intermédio de parceria realizada pela Capitania dos Portos 
de Pernambuco com as secretarias de Turismo e Lazer e Mobili-
dade e Controle Urbano, da Prefeitura do Recife, órgãos respon-
sáveis pelo ordenamento do serviço prestado pelos barqueiros. 

Após fiscalização, em junho deste ano, feita pela CPPE, aos 
barqueiros que realizam a travessia no Recife Antigo, foram 
observadas irregularidades no transporte na área, como por e-

xemplo superlotação de passageiros, falta de habilitação dos 
condutores, falta de inscrição na Capitania, além de falta de 
informação no local sobre as normas de navegação para conhe-
cimento dos passageiros e turistas. 

Diante dessa situação, a CPPE reavaliou as características 
dos barcos e estipulou nova lotação para as embarcações, que 
transportam até 7 passageiros. O horário estipulado para a tra-
vessia é das 7h às 17h. 

A CPPE orientou, ainda, a instalação de placas informativas 
com dados sobre horário de funcionamento de circulação dos 
barcos, lotação permitida de passageiros, uso de coletes salva-
vidas para cada passageiro, sendo obrigatório o uso para crian-
ças até 12 anos de idade, além do telefone da Capitania para 
denúncias. 

O não cumprimento das normas de segurança pelos bar-
queiros pode gerar multa que varia de R$ 40 a R$ 3 mil reais. A 
fiscalização dos barcos é feita diariamente pelas equipes de ins-
peção naval da Capitania. 

A CPPE recebe denúncias por telefone (81) 3424-711 ou e-
mail ouvidoria@cppe.mar.mil.br. As denúncias devem ser enca-
minhadas com informações que facilitem a identificação da 
irregularidade da embarcação e do seu condutor, para que os 
fatos possam ser apurados com brevidade e as medidas sejam 
tomadas rapidamente. 

Pessoas apreciando os produtos 

Animação da equipe 

Barqueiros recebem crachás para realizarem serviço de travessia 
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RECORDE CONQUISTADO PELO GRUPO ESCOTEIROS DO MAR ARTÍFICES 

NAÚTICOS, COM APOIO DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL,  

É PUBLICADO NO LIVRO “RANKING BRASIL”  

MILITARES DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL  

SE DESTACAM EM COMPETIÇÃO NACIONAL DE ESPORTES DE AVENTURA 

A próxima edição do livro RankBrasil, que será lan-
çado no próximo dia 12 de setembro, em Curitiba (PR), 
trará em suas páginas um recorde alcançado pelo Grupo 
Escoteiros do Mar Artífices Náuticos, com apoio do 
Comando do 3º Distrito Naval, por confeccionar o   
maior quadro de nós náuticos (nós e voltas) do País. O 
fiscal do RankBrasil Luciano Cadari esteve presente no 
local para realizar a contagem dos elementos e certificar 
o recorde. 

Todos os 157 nós são únicos e possuem identifica-
ção no quadro que mede 2 metros de largura por 1 me-
tro de altura. Eles foram confeccionados pelo Suboficial 
(MR) Severino do Ramo de Oliveira Filho e pelo Subofi-
cial (MR) Nelson José de Azevedo, militares pertencen-
tes ao Comando do 3º Distrito Naval. Além dos nós e 
voltas, o painel possui acessórios navais decorando a 
moldura. 

Segundo o Suboficial do Ramo, todos estão muito 
felizes com o recorde nacional. “Estou lisonjeado com 
isso. Tanto pra mim, quanto para meu colega é uma 
felicidade grande. É bom para minha profissão e institui-
ção, que é o mais importante. Depois pode até aparecer 
outro quadro com mais nós, mas o primeiro foi o nos-
so”. 

Para Maria Soares de Macedo, diretora administrativa 
do Grupo Escoteiros do Mar Artífices Náuticos, a con-
clusão desta obra traz um sentimento de dever cumprido 
ao grupo. “É um alívio alcançado com a tarefa realizada. 
Faço tudo com amor e empenho. A imensa habilidade 
dos oficiais da Marinha muitas vezes não é reconhecida 
pelas pessoas. Gosto de reconhecer o nosso pessoal e 
também os que estão por trás das atividades. Correram 
atrás da madeira, das peças e fizeram os nós. Todos fo-
ram muito importantes”. 

No último dia 12 de setembro, 5 militares disputaram 
o X-Terra Brazil, edição Camp do Sol, na praia de Coto-
velo, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. O evento, 
que tem diversas etapas durante o ano em várias cidades 
do Brasil, reúne esportes de aventura e atletas bem pre-
parados, de todas as partes do mundo. 

Na etapa Natal uma equipe da Ares Atlântico repre-
sentou a Marinha do Brasil no revezamento XTERRA 

Triathlon. A prova de 750m de natação em mar aberto 
foi realizada pelo 1 ºSG CI Martinho Luiz Medeiros 
Duarte, da Base Naval de Natal; os 19km de Mountain 
Bike em trilhas foram percorridos pelo SO EP Marcos 
José Nunes Lemos, do Comando do 3º Distrito Naval, e 
a corrida de 4,8km de Trail Run contou com a participa-
ção do 1 ºSG EP Fred Norris Batista de Sousa, também 
do Comando do 3º Distrito Naval. 

A equipe da Ares Atlântico conquistou o 6º lugar no 
revezamento, e o 67º no ranking geral. Também partici-
param da competição individual o SO MA Francisco 
Nunes de Souza, e o SO EL Carlos Antonio dos Santos, 
tendo o último conquistado a 1ª colocação na faixa etária 
de 50 a 55 anos. 

SO(MR) do Ramo e SO(MR) Azevedo junto ao quadro premiado 

Momento da competição 

Equipe Sport representou a  Ares Atlântico 
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“CISNE BRANCO” FOI ATRAÇÃO ENTRE ESTUDANTES,  

NO PORTO DO RECIFE 

Após quase 6 meses em viagem por águas internacio-
nais, o Navio-Veleiro “Cisne Branco”, da Marinha do 
Brasil, atracou no cais 7 do Porto do Recife, no dia 13 de 
setembro, onde permaneceu por mais quatro dias e rece-
beu visitas da Família Naval, de algumas autoridades civis 
e soamarinos. 

Estudantes e professores de algumas escolas públicas 
e particulares também puderam conhecer o Navio, como 
parte do projeto “Nosso Navio, Nossa Escola de Ensino 
Profissional Marítimo", desenvolvido pela Capitania dos 
Portos de Pernambuco (CPPE), com o objetivo de des-

pertar nos jovens a vocação profissional no meio maríti-
mo, possibilitando conhecer e entender o ambiente de 
trabalho do marinheiro. 

Na ocasião, foram divulgados entre eles informativos 
sobre os vários concursos realizados pela Marinha do 
Brasil e sobre a carreira naval. Alunos do Grêmio Naval 
do Colégio Militar do Recife também fizeram visitação 
às instalações do veleiro. “Foi maravilhoso conhecer. 
Achei lindo o navio!”, disse empolgada a aluna Carolina 
Corrêa, 13 anos, da 8ª série do ensino fundamental. 

O Navio trouxe a bordo 64 tripulantes comandados 
pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra Sílvio Luís dos Santos. A 
recepção ao navio contou com a banda da Escola de  
Aprendizes-Marinheiro de Pernambuco (EAMPE) e 
com as presenças do Capitão dos Portos de Pernambu-
co, CMG Luiz Claudio Lazaro Dias; do Vice-Diretor do 
Hospital Naval do Recife, CMG (Md) Rui Guilherme da 
Gama Filho; e do Comandante da EAMPE, CF Fernan-
do Pereira de Almeida. 

O Navio-Veleiro “Cisne Branco” zarpou do Rio de 
Janeiro em 16 de março deste ano, atendendo a convite, 
para representar o Brasil no evento “Tall Ships Race 
2015”. Ao todo visitou sete portos nacionais e nove es-
trangeiros, realizando ação de presença, estreitando laços 
de amizade e fomentando a maritimidade em parcela da 
sociedade brasileira. 

Estudantes em visita ao NVe “Cisne Branco” 

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO RECEBE  

MEDALHA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO PORTO DO RECIFE 

O Capitão dos Portos de Pernambuco, Capitão-de-
Mar-e-Guerra Luiz Claudio Lazaro Dias, recebeu a meda-
lha comemorativa pelo 97º aniversário do Porto do Reci-
fe, em solenidade realizada no último dia 14, no auditório 
da empresa. A medalha foi entregue pelo Presidente do 
Porto, Olavo de Andrade Lima e pelo Diretor Adminis-
trativo da Pernambuco Pilots, o prático Roberto Luiz de 
Abreu Lima, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados e pelo bom relacionamento com o porto. 

“Essa homenagem é uma celebração com a socieda-
de. Afinal, o Porto não funciona sem a comunidade por-
tuária e sem os poderes concedentes. Somos todos par-
ceiros que lutam pelo crescimento dessa instituição”, 
afirmou o presidente do Porto, Olavo de Andrade Lima. 

A cidade do Recife nasceu junto com o Porto. Em 
meados do século XVI, quando os colonizadores portu-
gueses ainda descobriam o Brasil, o navegador Pero Lo-
pes de Souza já registrava em seu Diário de Viagem um 
ancoradouro denominado de „Arrecife dos Navios‟. O 
lugar se desenvolveu e tornou-se ponto principal de im-
portação, produção e exportação de açúcar, como tam-
bém de abastecimento das principais mercadorias, pro-
porcionando a implementação na vizinhança dos primei-
ros engenhos de açúcar, povoados de imigrantes euro-
peus e as primeiras vilas dando origem ao Bairro do Re-
cife. 

A partir de 1º de junho de 2001, através do Convênio 
de Delegação nº. 02/2001, firmado entre o Governo do 
Estado de Pernambuco e a União Federal passa a admi-
nistração e exploração do Porto Organizado do Recife a 
ser realizada pelo Estado de Pernambuco por intermédio 
da empresa Porto do Recife S.A. 

Momento do recebimento da medalha pelo CMG Lázaro 
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JOVENS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO-FORÇAS NO ESPORTE, DA EAMPE, 

VISITARAM O NAVIO-VELEIRO “CISNE BRANCO” 

Vinte e uma crianças e adolescentes do Programa Segundo 
Tempo - Forças no Esporte (PROFESP), da Escola de Aprendi-
zes Marinheiros de Pernambuco, no Recife, visitaram o Navio-
Veleiro Cisne Branco, no último dia 15. 

Na oportunidade os estudantes conheceram a estrutura do 
mais famoso Navio da Marinha do Brasil, como o Convés Prin-
cipal, Passadiço, Sala de Navegação e Cobertas. Os alunos do 
PROFESP aprenderam sobre a origem e história do Navio, sua 
importância para o Brasil e para a Marinha, navegação, içamento 
de velas, missões do navio, rotinas marinheiras e manobras.A 

importância do timão para a navegação e as formas de ingresso 
na carreira naval também foram abordadas durante a visita. 

O Programa Segundo Tempo - Forças no Esporte tem o 
propósito de promover, através da prática esportiva, a integra-
ção social, a prevenção à doença e promoção da saúde, a pre-
venção à marginalidade e a violência por meio de mecanismos 
que possibilitem à inclusão social, a valorização da cidadania, a 
inserção no trabalho e permanência dos jovens participantes 
nas atividades física, esportivas e de lazer, propiciando a inte-
gração entre as forças armadas e sociedade. 

TURMA OSCAR 1975, DA EAMPE, COMEMORA  

40 ANOS DE INGRESSO NA MARINHA DO BRASIL 

Na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco - 
EAMPE o dia 19 de setembro foi marcado pela comemoração 
de 40 anos de ingresso da "Turma OSCAR 1975" na Marinha 
do Brasil. 

Estiveram presentes ao evento 180 pessoas, incluindo os 
familiares e os militares da reserva, que hoje residem em diver-
sos estados do país. A data foi marcada pela alegria do reencon-
tro somado à lembranças e histórias. Reunidos no auditório da 
EAMPE alguns militares relembraram fatos pitorescos de sua 
passagem pela Escola e homenagearam amigos e familiares. 

O suboficial Neilson leu um breve histórico da turma que 

dizia: “Vida longa a Turma Oscar... Em 1975, quando buscáva-
mos um futuro para nossas vidas, tentamos encontrar esse futu-
ro na Marinha do Brasil e a maioria de nós realmente encon-
trou, outros preferiam outros caminhos e hoje graças a Deus 
aqui estamos para comemorar esse marco. “ 

A realização desse encontro a bordo da EAMPE contribuiu 
para aumentar a valorização e o reconhecimento do nosso pes-
soal da reserva e reformados, bem como apresentou ao atual 
Corpo de Alunos uma clara demonstração de espírito de corpo, 
culto as tradições navais e amor à Marinha do Brasil, demons-
trando que amizade, respeito consideração e disciplina não são 
facilmente corroídos pelo tempo. 

Jovens do PROFESP em visita ao NVe “Cisne Branco” 

Explicação sobre rotinas marinheiras e formas de ingresso 

Turma Oscar 1975 reunida na EAMPE 

Turma revisita Fragata Pernambuco 
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CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO APOIA EVENTO  

PARA GRAVAÇÃO DE DVD DA DUPLA SERTANEJA “HENRIQUE E JULIANO” 

CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ APOIA  

IX REGATA DE CANOAS DE MUNDÁU-TRAIRI 

A Capitania dos Portos do Ceará (CPCE), apoiou e fiscali-
zou a realização da IX Regata de Canoas de Mundaú, no municí-
pio de Trairi, distante a cerca de 130 Km de Fortaleza, no Esta-
do do Ceará. 

Este evento náutico contou com a participação de 37 embar-
cações e foi dividido em duas baterias, a primeira com embarca-
ções de até 8 metros de comprimento e a segunda bateria com 

canoas acima de 8 metros. 
No dia anterior ao evento, foi proferida uma palestra na 

Colônia de Pescadores do município para um público-alvo de 
aproximadamente 28 pescadores, oportunidade em que a equi-
pe de Inspeção Naval da CPCE divulgou as precauções de se-
gurança, com ênfase ao uso de equipamentos de salvatagem, 
como o uso correto do colete salva-vidas e bóia circular. 

Posteriormente, a Equipe realizou inspeções nas embarca-
ções participantes, inclusive as de apoio, além de arqueações e 

notificações, 
contribuindo 
de forma efi-
caz para a 
segurança da 
navegação dos 
participantes e 
dos usuários 
da praia onde 
ocorreu o 
evento. 

A Capitania dos Portos 
de Pernambuco (CPPE) 
realizou fiscalização, inspe-
ção naval e controle de 
tráfego no canal do Porto 
do Recife, em frente ao 
Armazém nº 14, local onde 
houve em 19 de setembro 
a gravação do DVD da 
dupla sertaneja Henrique e 
Juliano. Antes do show, 
ocorreu no início da tarde 
outro evento, organizado 
pela Ecomariner em parce-
ria com a Itaipava - o 
"Itaipava Folia Ecomari-
ner". 

O objetivo foi concen-
trar um grande número de 
embarcações fundeadas no entorno de um catamarã atracado 
em frente ao Armazém, para que, após o "Itaipava Folia Ecoma-
riner", os barcos pudessem ser usados como paisagem marítima 
para a gravação do DVD, já que o palco do show da dupla foi 
montado próximo ao local. 

Dessa forma, a CPPE elaborou um planejamento, determi-
nando uma área para fundeio de 120 lanchas particulares, previ-

amente inspecionadas pela 
Marinha do Brasil e cadas-
tradas pelos organizadores. 
Nas inspeções, foram veri-
ficados itens de segurança 
das embarcações, como 
coletes, extintores, docu-
mentação e luzes de nave-
gação, tendo em vista que 
o evento se estenderia até a 
madrugada do dia 20. A 
delimitação da área de 
fundeio foi feita por meio 
de perícia técnica, realizada 
por uma equipe e um vis-
toriador naval da Capitani-
a. 
Um grande número de fãs 
compareceu em lanchas e 

iates, mas o acesso ao local foi permitido apenas às embarca-
ções previamente cadastradas. Um efetivo de 15 militares em 
cinco embarcações da CPPE permaneceu no local durante a 
realização dos dois eventos, para a garantia da segurança da 
navegação e a salvaguarda da vida humana no mar, não sendo 
registrado, apesar do grande número de embarcações concen-
tradas, e da longa duração, nenhum incidente. 

CPPE coordena o controle do tráfego aquaviário no canal do Porto do Recife 

CPCE fiscalizando evento 

Palestra na colônia de pescadores 
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COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL RECEBE COMANDANTE DE OPERAÇÕES NAVAIS 

PARA INSPEÇÃO ADMINISTRATIVO-MILITAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No período de 21 a 23 de setembro de 2015, o Comando do 

3º Distrito Naval (Com3ºDN) foi submetido a uma Inspeção 
Administrativo-Militar (IAM), tendo como Inspetor-Chefe o 
Comandante de Operações Navais (CON), Almirante-de-
Esquadra Elis Treidler Öberg. 

Além da IAM, o CON realizou diversas visitas às Organiza-
ções Militares subordinadas, cumprindo a seguinte programação: 
dia 21, Comando do 3º Distrito Naval, Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Natal (GptFNNa), nova sede do Comando do    
3º Distrito Naval; dia 22, Núcleo do Serviço de Assistência Inte-
grada para o Pessoal da Marinha (N-SAIPM), Rádio Marinha, 
Serviço de Recrutamento Distrital, Hospital Naval de Natal
(HNNa), Base Naval de Natal, Comando do Grupamento de 
Patrulha Naval do Nordeste, Navio-Patrulha Oceânico 
“Araguari”, vilas navais, ARES e Capitania dos Portos do Rio 
Grande do Norte; e dia 23, Estação Radiogoniométrica da Mari-
nha em Natal. Dia 23, ainda, ocorreram as reuniões de coorde-
nação e de avaliação no Com3ºDN. 

Recepção ao Comandante de Operações Navais 

Visita a Ares Cobana Exercício de CAV 

Visita ao NPaOc “Araguari” 
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GRUPO DE ATENÇÃO À TERCEIRA IDADE DO HNRE  

CONHECE A CIDADE DE TRACUNHAÉM, EM PERNAMBUCO 

No último dia 24 o Grupo de Atenção à Terceira 
Idade - GATI, do Hospital Naval de Recife (HNRe), 
realizou uma visita à cidade de  Tracunhaém-PE, com o 
apoio do   Núcleo do Serviço de Assistência Integrada ao 
Pessoal da MB (N-SAIPM), da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco. 

 A escolha do destino se deu em razão do destaque da 
cidade para a produção de artesanato em barro no Estado 
de Pernambuco. O município é conhecido por ter um 
vasto número de artesãos e artistas que transformam 
argila em lindas obras de artes e utilitárias. 

Na cidade, o grupo foi recepcionado pelo Historiador 
Tony Danilo e pelo Mestre do Artesanato Ivo Diodato. 
A visita teve início com uma explanação sobre a história 

de cidade, ilustrada com uma exposição de fotos e arti-
gos que compõem o acervo histórico da cidade. 

Na Igreja Matriz de Santo Antonio e na Igreja de 
Nossa Senhora dos Homens de Pretos o Capelão Naval 
1º Ten Alexandre realizou um momento de reflexão, na 
sequência o Mestre Ivo Diodato abriu seu ateliê para o 
grupo, com apresentação de suas obras e demonstração 
do processo de criação das peças.  O Mestre Jair tam-
bém recebeu o grupo em seu ateliê e demonstrou o ma-
nuseio do torno, modelando peças. 

Centros de artesanato e outros diversos ateliês espa-
lhados pela cidade também foram visitados pelo grupo. 
Os participantes da atividade ficaram impressionados 
com a riqueza da cultura do artesanato e com a hospitali-
dade do povo de Tracunhaém.  

SOAMAR-CE REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA MENSAL  

NA RECÉM-INAUGURADA SALA “DR. ARY GADELHA”  

GATI com a ceramista Maria Amélia 

Grupo conhece história da cidade 

No dia 24 de se-
tembro, a Sociedade de 
Amigos da Marinha no 
Ceará (SOAMAR-CE) 
realizou a primeira 
reunião ordinária men-
s a l  n a  r e c é m -
inaugurada Sala “Dr. 
Ary Gadelha”, sendo 
abordados diversos 
assuntos, dentre eles o 
projeto de recuperação 
da Praça Amigos da 
Marinha, em parceria 
com a Prefeitura Muni-
cipal de Fortaleza e a 
iniciativa privada, e o 
projeto de retorno das atividades de Escoteiro do Mar na 
Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará. 

A Sala “Dr. Ary Gadelha” foi inaugurada em 20 de 
agosto de 2015, na Capitania dos Portos do Ceará 
(CPCE), e é composta de instalações modernas, maiores 

e mais confortáveis do 
que a anterior, priori-
zando a manutenção de 
registros históricos da 
SOAMAR CE, de for-
ma similar a existente 
na antiga sala localizada 
na antiga sede da CP-
CE. 
Nesta nova Sala, buscou
-se preservar a história 
dessa tão importante 
Sociedade, reconhecen-
do ilustres brasileiros 
que contribuíram para 
escrevê-la, e disponibili-
zando um espaço de 

convivência e reunião para cidadãos brasileiros que tem 
consciência da importância da divulgação da mentalidade 
marítima nos mais diversos segmentos da nossa socieda-
de, em especial o conceito da "Amazônia Azul" e as ati-
vidades desenvolvidas pela Marinha do Brasil. 

Primeira reunião na sala Dr. Ary Gadelha 
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CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ DIA MARÍTIMO MUNDIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No dia 24 de setembro, a Capitania dos Portos do 
Ceará comemorou a importante data do Dia Marítimo 
Mundial.  

O evento iniciou com o canto do Hino Nacional; 
seguido da leitura da Ordem do Dia da Diretoria de Por-
tos e Costas, a qual, entre outras abordagens, citou a 
complexidade e a grandiosidade de diversas atividades da  
Autoridade Marítima Brasileira que estão sendo realiza-
das. 

A cerimônia foi encerrada com uma reflexão da im-
portância da comemoração desta importante data com as 
tarefas desempenhadas diariamente pelos militares e 
servidores civis das Capitanias dos Portos em todo o 
país. 

Leitura da ordem do dia destacou a importância das atividades 
das Capitanias dos Portos 

CAPITANIA DOS PORTOS DA PARAÍBA REALIZA  

PALESTRA SOBRE AMAZÔNIA AZUL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Capitania dos Portos da Paraíba participou pela 

segunda vez, em 26 de setembro, do RYLA - SEMINÁ-
RIO ROTARY DE LIDERANÇA JUVENIL, com alu-
nos do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Fun-
damental Médio Profissionalizante Prof.ª Maria do Car-
mo de Miranda, em João Pessoa. 

O Seminário, que contou com a palestra do SG-CN 
Emerson do Nascimento e Silva sobre “Como Ingressar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

na Marinha” e a “Amazônia Azul”, é destinado a capaci-
tar estudantes de 14 a 24 anos 

a adquirirem maior conhecimento das formas de 
ingresso na carreira profissional. 

Em aproveitamento ao evento, a Capitania dos Por-
tos da Paraíba promoveu orientações aos jovens de co-
mo ingressar na Marinha do Brasil e ampliar sua visão 
quanto a importância do Mar e suas riquezas. 

Palestra sobre Amazônia Azul 
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AGÊNCIA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO CEARÁ APOIA  

 XXVIII REGATA DE CANOAS DE CAMOCIM 

Como parte dos eventos comemorativos aos 136 anos de 
emancipação política do município de Camocim, na tarde do dia 
27 de setembro, cerca de cinco mil pessoas compareceram à 
Praia dos Botes para prestigiar a realização da XXVIII Regata de 
Canoas de Camocim, no rio Coreaú. Neste ano, 34 equipes de 
pescadores participaram da competição que foi realizada pela 

Prefeitura local e Secretaria de Cultura e Desporto. 
A Regata iniciada na turística e paradisíaca Praia da Ilha do 

Amor, teve 50 minutos de duração, e foi encerrada em frente 
ao Centro de Animação Turística de Camocim. Os competido-
res percorreram 6,5 Km. 

A Agência da Capitania dos Portos do Ceará em Camocim, 
além de participar das reuniões de planejamento e orientações 
ao evento, realizou, inspeção naval em todas as canoas que par-
ticiparam da competição, com ênfase no material de salvata-
gem, garantindo assim uma maior segurança para os competi-
dores e contribuindo para a divulgação da mentalidade de segu-
rança da navegação. 

CAPITANIA DOS PORTOS DE PERNAMBUCO APOIA  

XXVII  REGATA RECIFE/FERNANDO DE NORONHA 

A Regata Recife/Fernando de Noronha (REFENO), consi-
derada um dos maiores eventos náuticos da América do Sul, 
contou em sua 27ª edição com o apoio da Marinha do Brasil 
para a realização da travessia que, neste ano, reuniu 43 embarca-
ções, sob a coordenação do Cabanga Iate Clube de Pernambu-
co. 

Os trabalhos começaram antes mesmo da largada do dia 26 
de setembro, com as equipes de inspeção naval da Capitania dos 
Portos de Pernambuco (CPPE) realizando, na semana anterior, 
vistorias em cada um dos barcos participantes, com o foco prin-
cipalmente nos itens referentes à segurança da navegação, à sal-
vaguarda da vida humana no mar e à prevenção da poluição 

hídrica, a exemplo de coletes e balsas salva-vidas, extintores de 
incêndio, documentação regularizada das tripulações e embar-
cações, equipamentos de navegação e comunicações e demais 
itens de salvatagem. 

Na véspera da largada da REFENO, o Capitão dos Portos 
de Pernambuco, acompanhado por militares da CPPE, promo-
veu uma palestra para os comandantes participantes da regata, 
sobre aspectos de segurança no mar e as recomendações da 
Marinha do Brasil. 

Para garantir maior segurança à regata, foi disponibilizado o 
Rebocador de Alto Mar “Triunfo”, do Comando do 3º Distrito 
Naval, para acompanhar o trajeto de 300 milhas náuticas até o 
Arquipélago de Fernando de Noronha. 

Ressalta-se que neste ano, foi exigida das embarcações que 
não são classificadas para navegação em mar aberto, a dotação 
do equipamento Epirb 406Mhz, um dispositivo eletrônico via 
satélite que pode ser acionado manualmente ou automatica-
mente quando em contato com a água, em caso de ocorrência 
de naufrágio de alguma embarcação. 

Com bons ventos e condições do mar favoráveis, a vitória e 
o troféu fita azul, foram garantidos ao veleiro CAMIRANGA, 
do Rio Grande do Sul, primeiro barco a cruzar a linha de che-
gada na ilha, no Mirante do Boldró, no dia 27 de setembro, 
após 20h26m37 de navegação. É a segunda vez consecutiva que 
a embarcação conquista o primeiro lugar da REFENO. A com-
petição transcorreu sem nenhum incidente. 

CPPE presta apoio ao evento 

Militares da AgCamocim realizaram inspeções navais durante evento 

Cerca de 5000 pessoas estiveram no evento 
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