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Transmissão do Cargo de Comando da Capitania dos 

Portos do Ceará 

pós cumprir com brilhantismo sua comissão à frente da Capitania dos 

Portos do Ceará, o Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana 

comunica que no dia 31 de janeiro de 2020, às 10h, acontecerá a 

Cerimônia de Transmissão de Cargo de Capitão dos Portos do Ceará ao 

Capitão de Mar e Guerra Ricardo Barillo Cruz, na sede da Capitania dos Portos 

do Ceará. 

O Comandante Madson soube 

conduzir com serenidade e 

competência as funções inerentes ao 

cargo, levando a Marinha do Brasil a 

uma significativa relevância e 

representatividade no estado do 

Ceará e na sociedade cearense. 

Soube com dedicação, estreitar e 

manter profundos laços de amizade 

com a SOAMAR-CE, prestigiando essa 

associação e seus associados em momentos significativos, consolidando a 

importância da parceria entre a SOAMAR-CE e a Marinha do Brasil.  

Os deslocamentos da vida militar pelo país trouxe o Comandante 

Madson e sua família ao Ceará em janeiro de 2018, para uma temporada de 

dois anos, onde tiveram a oportunidade de conhecer o povo, a geografia, a 

história e os costumes dessa terra “alencarina”. Também, com habilidade e 

sabedoria plantaram a semente da boa e perene amizade, colhendo bons 

frutos. Desejamos que levem nos corações e mentes, as melhores lembranças 

e os bons momentos vividos e compartilhados, inspirando-os a manter acesa 

a vontade de breves retornos ao Ceará para rever a terra e os amigos.   

A 

ANO III      10 DE JANEIRO DE 2020 

SOAMARCE INFORMA 
A

M
IG

O
DA MAR

IN
H

A

CEARÁ
 

002/2020 

 

PRÓSPERO 

   2020 

                                                                      CPCE 

   

 



 

Sociedade Amigos da Marinha – CE    SOAMAR-CE     Diretoria de Divulgação 
Av. Vicente de Castro, 4917, bairro Vicente Pinzon – Fortaleza/CE  60.180-410 

Fone: (85)3219-5558  soamarce.divulg@gmail 

 
 

Será inaugurada a nova Estação Antártica 

Comandante Ferraz 

ito anos após devastador incêndio que destruiu suas instalações no 

ano de 2012, a nova Estação Antártica Comandante Ferraz será 

inaugurada no dia 14 de janeiro de 2020. Construída nos últimos anos 

sob coordenação da Marinha do Brasil, as novas edificações da estação 

configuram uma área de aproximadamente 4.500 m² dividida em seis setores 

distintos: privativo, social, serviços, operação/manutenção, laboratórios e 

módulos isolados. São 17 laboratórios projetados para atender a uma 

multiplicidade de exigências, destacando a prioridade do PROANTAR para as 

atividades científicas. 

O projeto da nova estação considerou estudos realizados em outras 

edificações antárticas, e as condições geoclimáticas da Península Keller. Como 

resultado, foram adotadas as melhores condições ergonômicas internas, e 

técnicas para otimizar a construção, montagem e o prazo de execução e 

entrega dos serviços. Tecnologias próprias para o controle da gestão predial 

e da sustentabilidade ambiental, trouxeram a instalação de sistema de 

cogeração (aproveitamento do calor gerado nos motores dos geradores e 

outras máquinas elétricas), e a obtenção de energia de outras fontes 

renováveis, com o emprego de sistemas fotovoltaico e eólico. A instalação 

gradual dos sistemas alternativos de produção de energia deverá propiciar 

significativa redução no emprego do óleo diesel e a emissão de gases 

poluentes. 

“A concretização desse projeto representa um importante avanço para 

a história do Brasil na Antártica, esperando-se que o sucesso de sua 

implementação sirva como exemplo e de impulso para novas iniciativas 

brasileiras rumo à expansão das atividades científicas no Continente Branco”.                       
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Turma Mike 2020 recebe as boas-vindas na EAMCE 

 

provados no Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes-

Marinheiros 2019, 330 alunos embarcaram na EAMCE no dia 06 de 

janeiro para dar início ao Curso de Formação, com duração de 11 

meses. Após o curso, sairão formados Marinheiros e serão designados para 

servir nas diversas Organizações Militares da Marinha do Brasil. 

O Comandante da Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará 

(EAMCE), Capitão de Fragata 

Alexandre Silva, deu as boas-vindas 

aos novos alunos da Turma 

MIKE/2020, em cerimônia realizada 

no auditório, dia 08 de janeiro. Em sua 

mensagem, o Comandante desejou 

sucesso e deu orientações com foco 

no início da vida militar naval: “A 

EAMCE é a casa de vocês, que agora 

fazem parte da Marinha do Brasil e 

estão representando o nome da instituição. Contamos com a responsabilidade 

e dedicação de todos”.                                                           Fonte: EAMCE 

Pescadores cearenses foram resgatados após oito 
dias à deriva 

esaparecidos no mar desde o dia 15 de dezembro, seis tripulantes 

foram resgatados com vida, no dia 23 de dezembro de 2019, após oito 

dias de buscas realizadas pela Marinha do Brasil com o apoio de 

comunidades marítimas e pesqueiras e de navios mercantes, no litoral norte 

do País. Eles estavam a bordo da embarcação “Isan Maru III”, que havia 

partido do Porto dos Barcos, em Itarema-CE, para realizar atividade de pesca. 

Os pescadores foram encontrados por uma embarcação pesqueira entre as 

cidades de Carutapera-MA e Bragança-PA, a cerca de 40 milhas náuticas da 

costa. A embarcação estava com o motor avariado e foi rebocada até o litoral. 

Ao tomar conhecimento do ocorrido, a Marinha acionou o Serviço de 

Busca e Salvamento Norte, que enviou o Navio-Patrulha NPa Bracuí e uma 
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Alunos recebem as boas-vindas do Comandante 
da EAMCE. 
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aeronave Super Cougar, subordinada ao 1º Esquadrão de Helicópteros de 

Emprego Geral do Norte, até o estado do Piauí para atuar nas buscas. As 

Capitanias dos Portos do Piauí, do 

Maranhão e da Amazônia Oriental e a 

Agência da Capitania dos Portos em 

Camocim-CE também empregaram 

esforços para encontrar os 

tripulantes. A Marinha ainda contou 

com a ajuda da Força Aérea 

Brasileira, que disponibilizou uma 

aeronave para sobrevoar a área do 

desaparecimento, realizando mais de 

35 horas de voo.                                                                              

Fonte: MB 

 
Assunção de cargo de Almirantes 

Transmissão de Cargo –Hoje às 10h30, em Cerimônia de Transmissão, o 

Almirante de Esquadra JOSÉ AUGUSTO VIEIRA DA CUNHA DE MENEZES 

assumiu a Direção-Geral do Material da Marinha - DGMM, no Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro. 

Assunção de Cargo – No dia 14 de janeiro às 16h, em Cerimônia de 

transmissão, o Almirante de Esquadra CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS 

assume o cargo de Chefe de Operações Conjuntas do Estado-Maior Conjunto 

das Forças Armadas, no Salão Nobre do Ministério da Defesa – 6º andar. 

Assume, cumulativamente com o cargo que já exerce.                            

                                                                                       Fonte: MB/CPCE 

                                                     

                                                                        

                                                                            MB 

   

Pescadores resgatados e militares da MB. 


