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Requalificação da Praça Amigos da Marinha 

omo parte dos eventos alusivos às comemorações da Batalha Naval 

do Riachuelo, a Capitania dos Portos do Ceará e a Escola de a 

revitalização da praça Amigos da Marinha. 

No dia 5, o Capitão dos Portos realizou a entrega simbólica das 

instalações ao presidente da Sociedade Amigos da Marinha no Ceará 

(SOAMAR-CE), Dr. Meton César de Vasconcelos. Na ocasião, quando 

também se comemorava o Dia Mundial do Meio Ambiente, foram plantadas 

na praça pelos Soamarinos presentes, dez mudas de Ipê e Flamboyant, 

doadas pelo Parque Botânico do Ceará. 

Em suas palavras, o Presidente da SOAMAR-CE salientou a importância 

da iniciativa da Marinha em viabilizar a revitalização e o plantio das árvores: 

“O plantio de árvores é cultuado em todo o mundo, em termos de cidadania. 

É muito adequado que estejamos hoje na praça Amigos da Marinha, depois 

de reformada, graça ao trabalho dos marinheiro aqui presentes, para 

festejarmos o dia do Meio Ambiente. Que daqui há alguns anos possamos 

lembrar deste dia. Que as árvores frondosas estejam aqui também para 

testemunhar, historicamente, o que fizemos hoje. A SOAMAR-CE agradece a 

todos vocês que realizaram este excelente trabalho de recuperação da 

praça.” 
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II Semana do Mar 

Soamarino(a)s. 

nicia-se hoje 9/6/2018, no Iate Clube de Fortaleza a programação da II 

Semana do Mar. A abertura oficial do evento será às 13:00h e o Capitão 

dos Portos, CMG Madson Cardoso Santana proferirá palestra aos 

presentes, às 14:40. Participe.  

 

Lançamento da pedra fundamental do primeiro 

Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) 

om a presença do Presidente da República, de ministros, e do 

almirante Leal Ferreira, comandante da Marinha do Brasil, foi lançada 

ontem no Centro Industrial Nuclear, em Iperó-SP, a pedra 

fundamental do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Esse 

empreendimento está à cargo da CNEN – Comissão Nacional de Energia 

Nuclear com a participação da Marinha do Brasil.  

O RMB é um reator 

nuclear que tornará o Brasil 

autossuficiente na produção 

de insumos usados no 

tratamento de diversas 

doenças nas áreas de 

cardiologia, oncologia, hematologia e neurologia. O reator vai ser 

responsável por detectar com mais rapidez o câncer, ajudar no tratamento 

de embolia pulmonar, infarto do miocárdio e demências. 

"No Brasil, todo ano, são feitos quase dois milhões de exames por 

imagens, como radiografias e tomografias. A intenção desse projeto é 

baratear o custo e oferecer o diagnóstico em hospitais e clínicas públicas e 

particulares", afirma o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. 

Ver vídeo institucional da Marinha do Brasil. 
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