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Capitania dos Portos do Ceará sob novo comando 

m concorrida cerimônia no último dia 31 de 

janeiro, o Capitão de Mar e Guerra Ricardo 

Barillo Cruz, assumiu o comando da 

Capitania dos Portos do Ceará. Na cerimônia, 

formou no “dispositivo”, o Almirante de Esquadra 

(RM1) Elis Treidler Öberg, o Vice-Almirante Alan 

Guimarães Azevedo, Comandante do 3º Distrito 

Naval e os Capitães de Mar e Guerra Ricardo 

Barillo Cruz e Madson Cardoso Santana, que em 

suas palavras finais de agradecimento e 

despedida, num gesto de cordialidade comunicou 

à tripulação da Capitania dos Portos do Ceará o 

início da comissão do novo Comandante com a 

seguinte frase – “Atenção passadiço! Comandante 

Barillo em manobras”. 

 Entre os convidados civis e militares cujas 

presenças abrilhantaram a cerimônia, estavam ainda o Vice-Almirante (RM1) 

Joése Bandeira de Andrade Leandro, ex-comandante do 3º Distrito Naval, o 

Dr. Meton César de Vasconcelos, presidente da SOAMAR-CE, soamarino(a)s, 

oficiais da reserva da Marinha e membros veteranos do Corpo de Fuzileiros 

Navais.  

 Nos discursos proferidos, palavras emocionadas transmitiam os 

sentimentos sinceros e verdadeiros, do comandante que havia cumprido 

com relevância e destaque a sua comissão, e estava de partida, bem como 

do novo comandante que chegava, para assumir e honrar os deveres e os 

compromissos do cargo, representando a Marinha do Brasil no Ceará. Nessa 
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Sala do CCCAM. 

movimentação, a SOAMAR-CE deseja êxito e sucesso aos Comandantes 

Barillo e Madson, renovando o apoio e a parceria com a Marinha do Brasil.                            

                                                                              Fonte: SOAMAR-CE  

   

 
                        CMG Barillo, VA Alan, AE (RM1) Elis Treidler Öberg e CMG Madson. 

 

Capitania dos Portos do Ceará inaugura o CCCAM  

m um de seus últimos atos no Comando da Capitania dos Portos do 

Ceará, o Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana inaugurou 

na sede da Capitania, as instalações do Centro de Coordenação e 

Controle da Autoridade Marítima – CCCAM. O novo recurso de trabalho da 

Marinha do Brasil no estado é dotado de sistemas e equipamentos que 

permitem maior “consciência situacional” e fortalecimento da atuação nas 

águas sob sua jurisdição. 

 O evento contou com a presença de representantes da Polícia Federal, 

da Agência Brasileira de Inteligência, do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, da Receita Federal, 

cujas parcerias contribuirão para as 

operações interagências. O novo 

sistema vai permitir maior agilidade 

na coleta de dados iniciais e 

informações para ações de proteção 

marítima, de segurança da 

navegação, de Inspeções Navais, e 

na tomada de decisões por ocasião 
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Visita à AgCamocim. 

das operações de Busca e Resgate (SAR).                     Fonte: CN7.com.br                                                                                    

 

Capitão dos Portos visita a Ag. Camocim 
 

 Agência da Capitania dos 

Portos do Ceará em Camocim 

recebeu na tarde do dia 23 de 

janeiro, a visita do então Capitão 

dos Portos do Ceará, Capitão de Mar 

e Guerra Madson Cardoso Santana, 

acompanhado do Capitão de Mar e 

Guerra Ricardo Barillo Cruz, Capitão 

dos Portos nomeado, que assumiu o 

comando da Capitania. Na ocasião, 

os Comandantes Madson e Barillo 

procederam a mostra de pessoal, inspecionando os militares da Agência, e 

assistiram a apresentação do Agente de Camocim, Tenente Peixoto, sobre as 

principais atividades e desafios atuais da Organização Militar. 

 A Comitiva percorreu ainda as dependências da Agência, 

inspecionando as áreas, embarcações e viaturas. Após as inspeções, os 

Comandantes percorreram o trecho que vai do terreno da Marinha, 

localizado junto ao Terminal Público Pesqueiro, até o Farol do Trapiá.  

 Na noite do mesmo dia 23, os Comandantes foram recepcionados pela 

Sociedade de Amigos da Marinha de Camocim, empresários, autoridades 

políticas e personalidades de Camocim, Acaraú e Cruz, ligadas às atividades 

marítimas. Na ocasião, foram prestadas as despedidas ao Comandante 

Madson e as boas-vindas ao Comandante Barillo. 

                                                            Fonte: Portal de Camocim 

Milhares de pessoas visitaram os navios da 

Esquadra nas capitais nordestinas 

onsagrando-se como um valioso instrumento de relações públicas, as 

visitações aos navios da Esquadra brasileira atraíram milhares de 

pessoas quando estiveram nos portos de Fortaleza-CE, Maceió-AL, 

Cabedelo-PB, Natal-RN e Recife-PE. Os meios flutuantes participavam da 
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Visitantes do NDCC Almirante Saboia em 

Fortaleza. 

“Operação Aspirantex”, que integra a 3ª fase da “Operação Amazônia Azul - 

Mar Limpo é Vida!”. Durante o período, foram visitados o Porta-Helicópteros 

Multipropósito (PHM) Atlântico; o Navio Doca Multipropósito (NDM) Bahia; as 

Fragatas União e Liberal; a Fragata Constituição; o Navio de Desembarque 

de Carros de Combate (NDCC) Almirante Saboia e o Navio-Tanque (NT) 

Almirante Gastão Motta. 

 Em Fortaleza-CE, 16.554 mil 

pessoas participaram da visitação 

pública ao NDM Bahia em dois dias; 

enquanto que em Maceió-AL, o PHM 

Atlântico foi visitado por 10.520 mil 

pessoas. Na visitação pública da 

cidade de Cabedelo-PB, 3.549 mil 

estiveram a bordo da Fragata 

Constituição. Sem citar o número de 

visitantes aos navios da Esquadra 

em outras capitais nordestinas, fica 

evidenciada a admiração, o orgulho e o repeito da população à Marinha do 

Brasil, cujos visitantes se organizam individualmente, em família e em 

grupos com visitas especiais, como por exemplo, um pequeno grupo de 

deficientes visuais do Isntituto dos Cegos do Ceará que realizou visita 

específica ao NDM Bahia.                                                Fonte: 3COMDN 

 

                                                                        


