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Este informativo foi pensado como um
divulgar os principais acontecimentos, nacionais e internacionais, relativos ao meio 
ambiente, pesquisa científica, diplomacia e operações 
eventos e demais informações 
gestores e público interessado nas atividades do Brasil na Antártica
 

Novo Gerente do PROANTAR
O Contra-Almirante Marco Antônio Linhares Soare
Secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, 
também Gerente do Programa Antártico Brasileiro, no dia 7 de 
dezembro de 2021, em cerimônia presidida pelo 
Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Sa

 
Hotsite da OPERANTAR XL 
Para divulgar as iniciativas brasileiras nesta 40
desenvolveu um sítio que permite o acompanhamento das diversas fainas em andamento, 
trazendo dados atualizados sobre a moviment
pesquisa em campo, notícias e galeria de fotos, dentre outras informações.
OPERANTAR XL pode ser acessado pelo portal da SECIRM na internet, ou diretamente no endereço 
https://www.mar.mil.br/operantar/
 
Comemoração da Assinatura do Tratado da Antártica
O dia 1º de dezembro, aniversário da assinatura do Tratado da Antártica, em 1959
acordado durante a XXXII Reunião de Administradores
(RAPAL), teve como objetivo celebrar a
regional, além de promover a divulgação da importância do Continente Branco, local dedicado à 
paz e à ciência. 
Participaram da comemoração a
Nacional da Antártica (Argentina
o Instituto Antártico Chileno, o Instit
Peruano, o Programa Antártico Colombiano, 
Instituto Venezuelano de Pesquisas Científicas, 
Instituto Antártico Uruguaio, e 
Oceanográfico e Antártico da Marinha do 
Equador.  
A transmissão do evento está disponível em
https://youtu.be/0SwOWBtDsd8
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Passagem da Chefia do Grupo
No dia 06 de dezembro de 2021 ocorreu a cerimônia de passagem 
de funções do Grupo-Base Polaris par
Antarcticus.  
Os 17 militares da Marinha que fica
e manutenção da Casa do Brasil na Antártica até dezembro de 
2022, e apoio às pesquisas desenvolvidas na Baía do Almirantado
são apresentados no seguinte link:
 https://www.marinha.mil.br/secirm/proantar/gbAntarcticus

 
Semana de Ciência e Tecnologia d

 
Pesquisadores antárticos recebem bolsa do COMNAP
Os pesquisadores brasileiros Paola Barros Delben e Renan Lima fora
bolsas de estudo do COMNAP Antartic Fellowship 2021. Ao trabalhar em parceria com 
organizações de outros países, as bolsas recebidas permitirão, além do desenvolvimento 
profissional dos agraciados, o fortalecimento da cooperação inter
no âmbito do Tratado da Antártica.

 
Colaborações, comentários e sugestões
Contato pelo e-mail proantar@marinha.mil.br.
 

40 Anos do PROANTAR 
Na marca especial comemorativa dos 40 anos do Programa 
Antártico Brasileiro (PROANTAR), destaca-
da Cruz, elevação característica com 250 metros de altitude 
acima do nível do mar, a oeste Estação Antártica Comandante 
Ferraz, na Baía do Almirantado, que tem em seu topo u
de madeira. A constelação do Cruzeiro do Sul é usada como fator 
de localização e referência, pois o seu eixo maior aponta o 
sentido Sul, direcionando o navegante para a região onde foi 
instalada, em 1984, a Casa do Brasil na Antártica. O círculo az
com o verde e amarelo remete à bandeira nacional e à 
ininterrupta presença brasileira na região austral.
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militares da Marinha que ficarão encarregados da operação 
Casa do Brasil na Antártica até dezembro de 
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Durante a 18ª Semana 
Ciência e Tecnologia, 
Brasília no período de 3 a de dezembro, 
foi realizado o  II Simpósio do Programa 
Ciência Antártica MCTI: 40 anos do 
PROANTAR, com o objetivo de
promover a ciência antártica e ampliar 
o alcance das atividades de pesquisa 
com a divulgação da
na região austral.  
A transmissão está disponível em 
http://bit.ly/cienciaantartica

os recebem bolsa do COMNAP 
Os pesquisadores brasileiros Paola Barros Delben e Renan Lima foram contemplados com as 
bolsas de estudo do COMNAP Antartic Fellowship 2021. Ao trabalhar em parceria com 
organizações de outros países, as bolsas recebidas permitirão, além do desenvolvimento 
profissional dos agraciados, o fortalecimento da cooperação internacional prevista e incentivada 
no âmbito do Tratado da Antártica. 

olaborações, comentários e sugestões serão sempre bem-vindos!  
mail proantar@marinha.mil.br. 
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