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47 ANOS DE FUNDAÇÃO DA SOAMAR-CE 

m 30 de janeiro de 1974, sob o clamor da Marinha do Brasil por 

estabelecer vínculos cada vez mais fortes com os cidadãos brasileiros, 

em especial os entusiastas pelos assuntos do mar e pela Marinha, foi 

fundada a Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará. Naquele período, 

assumiu a presidência da SOAMAR-CE o então governador do estado do 

Ceará, César Cals de Oliveira Filho, sucedido por presidentes que 

engrandeceram e projetaram a SOAMAR-CE junto à Marinha do Brasil, às 

associações congêneres e na sociedade cearense.  

Ainda em meio às ameaças da pandemia que se 

instalou nas nações, impôs-se à reclusão doméstica e o 

distanciamento social, o que impede a reunião dos 

associados para, presencialmente, homenagear e 

comemorar os 47 anos de fundação da SOAMAR-CE. No 

entanto, em nossos corações permanece acesa a chama 

do amor e da dedicação aos compromissos com a Marinha 

do Brasil e à sociedade cearense, o que nos estimula a 

aguardar dias melhores, quando então poderemos retornar à normalidade das 

relações socio-institucionais. 

Em 2020, a diretoria da SOAMAR-CE envidou esforços para a realização 

de algumas reuniões presenciais para aproximar seus componentes e discutir 

assuntos relevantes, no cumprimento de suas obrigações estatutárias. Em 

nome da diretoria, o presidente da SOAMAR-CE, Dr. Meton César de 

Vasconcelos, compartilha com todos as homenagens dessa significativa data. 

Lembramos também nessa ocasião, do irrestrito e valioso apoio do 3º Distrito 

Naval, da Capitania dos Portos do Ceará e da Escola de Aprendizes- 

Marinheiros do Ceará, Organizações Militares cujos comandantes estão 

comprometidos em preservar e manter as relações de amizade entre a 
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Marinha do Brasil e os marinheiros que tem no coração a alvura da farda 

branca. Parabéns SOAMAR-CE!! 

ASPIRANTEX - 2021 movimenta os maiores navios 

da Esquadra 

om a participação do Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico 

e do Navio de Desembarque Multipropósito (NDM) Bahia, a Operação 

ASPIRANTEX - 2021 nos 

mares das regiões sul e sudeste. 

Ao todo, 258 Aspirantes da 

Escola Naval participam da 

Comissão para se familiarizar 

com a rotina e as tarefas 

características da vida a bordo, 

a fim de vivenciar na prática os 

aprendizados que obtiveram nos 

bancos escolares, e fazer a 

opção pela carreira a ser seguida 

na Marinha. 

Na manhã do dia 12 de janeiro, 185 Aspirantes da Escola Naval 

embarcaram no NAM Atlântico, o maior meio da Esquadra brasileira. É a 

primeira vez que a maioria destes futuros Oficiais tem a oportunidade de estar 

a bordo de um navio de guerra. Antes de subir na prancha que dá acesso ao 

navio, a fim de cumprir os protocolos de enfrentamento da pandemia 

da Covid-19, os Aspirantes testaram a temperatura corporal e receberam 

um kit composto por máscara e álcool em gel. Após o embarque, os 

Aspirantes foram conduzidos por meio do elevador de aeronaves ao convoo, 

onde receberam as boas-vindas do Comandante do navio, Capitão de Mar e 

Guerra Mozart. 

No NDM Bahia, embarcaram um pelotão do 2º Batalhão de Infantaria 

de Fuzileiros Navais e um destacamento de apoio, composto por 61 militares, 

além de duas viaturas leves, duas viaturas 5 Ton ATEGO e duas viaturas 

“Piranha”. O embarque tem como objetivos familiarizar os militares do Corpo 

de Fuzileiros Navais com a vida de bordo, contribuir para o adestramento da 

tripulação do navio e permitir que os Aspirantes conheçam na prática as 

atividades desenvolvidas pela tropa.    
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Boas vindas aos Aspirantes a bordo do NAM Atlântico. 
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Ontem (28), o Comandante em Chefe da Esquadra, Vice-Almirante 

Claudio Henrique Mello de Almeida, embarcou no NAM Atlântico para 

acompanhar exercícios operativos desempenhados pelo Grupo-Tarefa 

responsável pelas atividades da Aspirantex - 2021 e para proferir palestra aos 

futuros Oficiais participantes da Comissão. Na ocasião, o Vice-Almirante Mello 

foi recepcionado pelo Comandante da 2ª Divisão da Esquadra, Contra-

Almirante Wieland, e pelo Comandante do navio, Capitão de Mar e Guerra 

Mozart.                                                                      Fonte: DefesaTV -MB 

AgCamocim tem novo Agente no comando 

ssumiu o comando da Agência de Camocim da Capitania dos Portos do 

Ceará, desde o dia 14 de janeiro, o Capitão-Tenente Márcio Luiz Neto, 

em substituição ao Capitão-Tenente Ricardo Corrêa Peixoto. A 

Cerimônia de Transmissão do Cargo teve lugar no pátio externo e foi presidida 

pelo Ajudante da Capitania dos Portos do Ceará, o Capitão de Fragata Sidney 

Gouveia da Silva. O novo Agente assume o posto para o período 2021-2023. 

Em sua primeira Ordem de 

Serviço, o Capitão-Tenente 

destacou a imensa satisfação em 

assumir o posto em Camocim, a 

acolhida das autoridades 

presentes, dos soamarinos, da 

sociedade camocinense e da 

comunidade marítima do litoral 

oeste do Ceará. Ressaltou também 

o firme propósito junto ao 

Comando da CPCE-CE, de 

desempenhar suas funções com “intrepidez, dedicação e profissionalismo, até 

o limite de suas forças”. 

O Capitão-Tenente Márcio Luiz Neto é natural de Nova Friburgo, no Rio 

de Janeiro e servia anteriormente no Centro de Tecnologia da Informação da 

Marinha.                                                                       Fonte: AgCamocim                                                                                                                                       

Marinha transportou cilindro de oxigênio para 
auxiliar no suprimento de oxigênio em Manaus 
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Capitão-Tenente Márcio e família. 
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 Marinha do Brasil fez o transporte de um grande cilindro de oxigênio 

vazio, com capacidade para 90 mil m³ de oxigênio, para ajudar a 

combater a crise na saúde em Manaus (AM). O equipamento foi 

embarcado no Navio de Patrulha Oceânico (NaPOc) Apa, no Porto de Santos, 

na terça-feira (19), com destino 

a Belém (PA), onde será 

carregado e seguirá para 

Manaus. O equipamento pesando 

54 toneladas já chegou em 

Belém no dia 26 e está sendo 

carregado com 90 mil m³ de 

oxigênio líquido, que 

correspondem a 9 mil cilindros 

de oxigênio comum, utilizado nos 

hospitais. 

Posteriormente, após o carregamento, o equipamento será colocado em 

uma balsa, que fará o transporte até Manaus. A previsão é que a viagem dure 

mais sete dias.                                                                  Fonte: DefesaTV 

CPCE realiza formação de pescadores profissionais 
no município de Aquiraz 

 Capitania dos Portos do Ceará realizou, no dia 22 de janeiro, o 

encerramento das turmas 3 e 4 do Curso de Formação de Aquaviários 

- Pescador Profissional Nível 1 (CFAQ-POP1/MOP1), no município de 

Aquiraz. Durante o curso, os 

pescadores obtiveram 

conhecimento sobre segurança da 

navegação, manobra de 

embarcações, operação de 

máquinas e motores, combate à 

incêndio, prática de primeiros 

socorros, procedimentos de 

sobrevivência no mar, além de 

manuseio e conservação de 

pescado. 

Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, foram 

implementadas medidas de prevenção durante as aulas, como a divisão do 
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Descarregamento noturno no porto de Belém. 

 

                                                                               CPCE 

 
Instrução sobre sobrevivência no mar. 
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número de pescadores em duas turmas de 15 alunos, o uso obrigatório de 

máscaras, a verificação da temperatura corporal, o distanciamento social 

entre os alunos e a desinfecção diária do local. 

Na cerimônia de encerramento, os 30 novos pescadores profissionais 

receberam Certificados de Conclusão de Curso e Cadernetas de Inscrição e 

Registro (CIR).                                                                   Fonte: Com3DN 

AgAracati intensifica inspeções navais em 

municípios cearenses 

 

e 7 a 13 de janeiro, a 

Agência da Capitania dos 

Portos em Aracati realizou 

ações de inspeção naval nos 

municípios de Aracati, Fortim, 

Beberibe e Icapuí (CE), como parte 

da “Operação Verão 2020-2021 – 

Todos por uma Navegação Segura”. 

Na ocasião, foram inspecionadas 

embarcações de esporte e recreio, 

de pesca, transporte de passageiros 

e apoio ao turismo, para verificação 

da documentação e material de salvatagem, bem como conscientização dos 

aquaviários sobre as medidas de prevenção e enfrentamento ao novo 

coronavírus.  

 

Durante o período da “Operação Verão 2020-2021 – Todos por uma 

Navegação Segura” - as inspeções navais estão sendo intensificadas nas 

praias, rios, barragens, açudes e lagoas na área de jurisdição, em virtude do 

aumento do fluxo de embarcações e do turismo náutico na alta estação.    

                                                                               Fonte: Com3DN 

 

Dia do trabalhador portuário 

oi comemorado, no dia 28 de janeiro, o dia do Trabalhador Portuário. A 

data faz alusão à abertura dos portos brasileiros para as nações amigas, 

em 1808. Essa decisão do rei promoveu o desenvolvimento econômico 

e fortaleceu o País que, a partir de então, deixava de depender apenas da 

metrópole. Desta forma, tem início o processo de independência do Brasil. A 
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 Verificação de documentos em Canoa Quebrada. 
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partir desse ato, os portos brasileiros são abertos para o comércio exterior, 

mais especificamente às Nações Amigas. Antes disso, a atividade portuária 

restringia-se à relação comercial entre Brasil e Portugal. 

O trabalho portuário aumentou 

consideravelmente sendo necessária 

a formação e o provimento de mais 

trabalhadores portuários, que 

seguidamente vão se adaptando e se 

especializando diante das novas 

tecnologias nas operações portuárias, 

contribuindo para o crescimento da 

economia do nosso país e pela 

movimentação de cargas, com 

extremo profissionalismo. Parabéns 

aos trabalhadores portuários cearenses cujo trabalho contribui para o 

desenvolvimento do estado do Ceará. 

 

 

 

                                                           

RETIFICAÇÃO 

Em informativos anteriores a data de criação da Sociedade dos Amigos da 
Marinha do Ceará estava assinalada em 23 de janeiro de 1974. A data correta é 

30 de janeiro de 1974 

               

 

  

 


