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Comando do 2º Distrito Naval realiza cerimônia de passagem de comando

O Comando do 2º  Distrito  Naval  (Com2°DN)  realiza,  no  dia  01 de fevereiro,  às  15h,  a

cerimônia militar da passagem de comando, que marca a transmissão de cargo do Vice-Almirante

Humberto Caldas da Silveira Junior para o Vice-Almirante Antonio Carlos Cambra. O evento será

presidido pelo Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Wladmilson Borges de

Aguiar.  Também  é  esperada  a  presença  do  Comandante  da  Marinha,  Almirante  de  Esquadra

Marcos Sampaio Olsen, e de autoridades civis estaduais e municipais.

O  Vice-Almirante Humberto  esteve à frente do Com2°DN por  dois anos e  foi designado

para o cargo de Diretor de Ensino da Marinha. Natural do Rio de Janeiro, o Vice-Almirante Cambra

ocupava o cargo de Diretor no Centro de Inteligência da Marinha antes de ser designado para o

Com2ºDN.

O Comando do 2º Distrito Naval

O Com2ºDN desenvolve, nos estados da Bahia e Sergipe, operações, patrulhas e inspeções

navais de forma permanente, com a finalidade de implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e

regulamentos  em nossa Amazônia  Azul,  com o emprego de meios  operacionais  nas  fronteiras

marítimas e fluviais de nossa jurisdição, bem como assegurar a salvaguarda da vida humana no

mar,  a  segurança  da  navegação  e  a  prevenção  da  poluição  ambiental.  Ao  todo,  são  21

organizações militares subordinadas, entre organizações militares de terra e navios, dispostas em

sua área de jurisdição.
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Serviço:
Local: Comando do 2º Distrito Naval – Av. das Naus, s/n, Comércio, Salvador/BA
Data: 01/02/2023
Horário: 15h
Obs: Haverá espaço reservado para imprensa no local. 

Contato: Veículos interessados na cobertura do evento deverão se cadastrar pelo e-mail até 31
de janeiro.
Comando do 2º Distrito Naval - Assessoria de Comunicação Social
Telefone: (71) 3507-3851 / 99975-5351
E-mail: comsocial2dn@gmail.com
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