
 

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 

 
 

  

Consórcios propõem que a manutenção das 
corvetas classe Tamandaré seja no Arsenal de 

Marinha  

róximo da data de divulgação do vencedor da licitação para a construção 

de quatro corvetas classe Tamandaré, dois dos quatro consórcios 

internacionais participantes da fase final (short List), divulgada no ano 

passado, acenaram com a possibilidade de utilizar o Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro para a manutenção das corvetas.  

O consórcio liderado pelo 

estaleiro italiano Fincantieri 

informou que a construção das 

corvetas seria no estaleiro 

pernambucano Vard Promar, e as 

manutenções no AMRJ, sendo 

necessária a modernização de 

parte de suas instalações. Já o 

consórcio liderado pelo estaleiro 

alemão Thyssen Krupp Marine Systems informou que a construção das 

corvetas seria no estaleiro Oceana, em Itajaí, e também poderia utilizar as 

instalações da Ilha das Cobras para a manutenção das corvetas. 

A proposta de utilizar o AMRJ como área de manutenção das novas 

corvetas classe Tamandaré, trará a modernização e a revitalização de parte 

de suas instalações; um antigo anseio que resgataria a vocação construtiva e 

operativa dessa tradicional base da Marinha do Brasil.                                                                                      

                                                                      Fonte: Portos e Navios 
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            Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro 
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Operação Aspirantex 2019 nos mares do Sul 

o período de 17 a 27 de 

janeiro, o Comando do 5º 

Distrito Naval receberá 

quatro navios da Esquadra da 

Marinha do Brasil, com aspirantes 

dos 1º, 2° e 3° anos da Escola 

Naval, na Operação Aspirantex 

2019. Com o propósito de 

complementar a formação militar-

naval de 320 aspirantes da Escola 

Naval na vida e na rotina dos 

navios da Esquadra, os futuros oficiais da Marinha do Brasil partirão do Rio de 

Janeiro, e passarão por Montevidéu (URU); Itajaí (SC); Rio Grande (RS), 

aonde estarão cerca de 2 mil militares, e Paranaguá (PR). 

O Grupo-Tarefa será composto pelos seguintes meios da Esquadra: 

Porta-Helicópteros Multipropósito Atlântico (A140), com um helicóptero anti-

submarino (SH-16) e um helicóptero de emprego geral (UH-15) embarcados; 

Navio de Desembarque de Carros de Combate Almirante Sabóia (G25), com 

um helicóptero de emprego geral (UH-12); Fragata Independência (F44), com 

um helicóptero de emprego geral (UH-12); Fragata Rademaker (F49) e a 

Corveta Julio de Noronha (V32). O Grupo-Tarefa estará sob o comando do 

Contra-Almirante Fernando Ranauro Cozzolino, Comandante da 2ª Divisão da 

Esquadra (ComDiv-2); e contará com a presença do Comandante em Chefe 

da Esquadra (COMEMCH), o Almirante de Esquadra Alipio Jorge.                    

Ainda em apoio ao Grupo-

Tarefa, fazem parte os seguintes 

meios: Navio-Patrulha Macaé 

(P70), Navio de Apoio Oceânico 

Mearim (G150) e duas aeronaves 

de interceptação e ataque (AF-1). 

Um destacamento de 

Mergulhadores de Combate, 

estará a bordo do Porta-

Helicópteros Multipropósito 

Atlântico (A140), além de várias 
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aeronaves da Força Aérea Brasileira.                                                                                   

                                                                           Fonte: MB e Poder Naval 

 

Eleito novo presidente da SOAMAR-Camocim 

m reunião realizada na 

Capitania dos Portos em 

Camocim (AgCamocim), no 

dia 11 de janeiro de 2019, 

membros da SOAMAR-Camocim 

reuniram-se para realizar a eleição 

para Presidente referente ao 

biênio de 2019/2020. Por 

aclamação, foi eleito como 

candidato único o Sr. Márcio 

Glaidson Pereira de Souza, que 

sucederá na presidência, ao Prof. João Vicente Mendes Santana. O Dr. Márcio 

de Souza, Amigo da Marinha desde 2009, natural de Icó-CE, é pós-graduado 

em Fisioterapia e Pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú (UVA), e reside 

em Camocim há 23 anos, adotando esta cidade como seu novo lar. Desejamos 

sucesso ao novo presidente na nova gestão à frente da SOAMAR-Camocim                  

                                                                           Fonte: CPCE AgCamocim 

 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará doam sangue para 
o Hemoce 

Numa ação da Escola de Aprendizes – Marinheiros do Ceará, aconteceu nos 

dias 07 e 08 de janeiro de 2019, 

campanha de doação de sangue 

para o Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Ceará – HEMOCE. 

Os alunos da Turma LIMA/2019 

participaram da campanha como 

voluntários, e antes de se 

tornarem doadores, realizaram 

testes de verificação de pressão, 

dosagem de hemoglobina e 

temperatura corporal. Após os 

testes de verificação, foram 
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selecionados 81 doadores aptos, cuja doação repercute diretamente na 

esperança de muitos pacientes internados nas unidades públicas de saúde do 

estado, conforme testemunho de Assiane Leite, coordenadora da aptação de 

doadores do HEMOCE.                                                              Fonte: EAMCE 

 

                                              
 


