
 

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 

 
 

                                                                                                                                                                              

                    

 

                                    Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará   –   Fundada em 23 de janeiro de 1974 

Almirante Flávio Rocha é nomeado e assume a 

Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos 

a última sexta-feira, dia 14, foi 

publicado no Diário Oficial da 

União, o decreto que subordina a 

Secretaria Especial de Assuntos 

Estratégicos diretamente ao Presidente 

Jair Bolsonaro, e também a nomeação do 

Almirante de Esquadra Flávio Augusto 

Viana Rocha para ocupá-la. Agora, a 

Secretaria de Assuntos Estratégicos 

(SAE) deixou de ser apenas um departamento interno da Secretaria-Geral da 

Presidência e passou a ser uma pasta diretamente ligada ao presidente.  

O Almirante Rocha, que estava no comando do 1º Distrito Naval, no Rio 

de Janeiro, recebe a missão de ajudar o presidente na coordenação das ações 

do governo. De acordo com o decreto publicado, além da Secretaria Especial 

de Assuntos Estratégicos, ficam também transferidas a Secretaria de Ações 

Estratégicas e a Secretaria de Planejamento Estratégico. O texto também 

destaca que a pasta assume "a competência de elaboração de subsídios para 

a formulação do planejamento nacional estratégico e das ações estratégicas 

de governo". Além disso, estão sob a subordinação da Secretaria a assessoria 

especial do presidente da República, que tem as competências de: "assistir 

direta e imediatamente o presidente da República no desempenho de suas 

atribuições. 

Com a nomeação do Vice-Almirante Rocha para a Secretaria Especial de 

Assuntos Estratégicos, foi designado para assumir o Comando do 1º Distrito 

Naval, o Vice-Almirante Athur Fernando Bettega Corrêa.                                             

                                                   Fonte: MB e O Estado de São Paulo 
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Almirantes são indicados para o Superior Tribunal 

Militar 

a última semana, o Presidente 

Jair Bolsonaro indicou para 

compor o Superior Tribunal 

Militar, dois Almirantes de Esquadra da 

Marinha do Brasil. O Almirante de 

Esquadra Leonardo Puntel, 

Comandante de Operações Navais e o 

Almirante de Esquadra Celso Luiz 

Nazareth, Chefe do Estado Maior da 

Armada    As indicações presidenciais 

visam suprir vagas que serão deixadas 

em virtude da aposentadoria de ministros nesse tribunal. De acordo a 

Constituição Federal, os candidatos são indicados pelo Presidente da República 

para ocupar as vagas de ministro disponíveis no STM. Os candidatos serão 

ainda submetidos à sabatina no Senado Federal para aprovação do nome, que 

em seguida deverá ser também aprovado pelo plenário da casa legislativa. 

O Superior Tribunal Militar é composto por quinze ministros, sendo dez 

provenientes das Forças Armadas (quatro do Exército, três da Marinha e três 

da Aeronáutica) e cinco civis. Essa composição mista é chamada de 

“escabinato”. Esta forma de colegiado busca unir o saber jurídico dos ministros 

civis e a prática da vida castrense dos chefes militares, sempre norteados pelo 

Código Penal Militar e pelo Código de Processo Penal Militar, para julgar os 

crimes militares cometidos pelo efetivo das Forças Armadas e por civis.                                                                        

Fontes: STM e MB 

Diretor de Assistência Social da Marinha visita a 

EAMCE 

 Contra-Almirante Rogerio Pinto Ferreira Rodrigues, Diretor de 

Assistência Social da Marinha e também Diretor-Geral do Abrigo do 

Marinheiro (AMN), esteve na Escola de Aprendizes-Marinheiros do 

Ceará, acompanhado de equipe técnica, para realizar reunião de Orientação 

Técnica junto ao Núcleo de Assistência Social da Escola e divulgar Programas 

Sociais destinados à Família Naval, no dia 30 de janeiro. 
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Após a cerimônia com honras de recepção ao Almirante, pelo 

Comandante da EAMCE, Capitão de Fragata Alexandre Pereira da Silva, no 

“Navio de Pedra” da Escola, o Contra-Almirante Rodrigues proferiu palestra 

para a tripulação e o Corpo de Alunos 

da Turma MIKE/2020. A palestra tinha 

como foco a divulgação dos Programas 

Sociais oferecidos pela Diretoria de 

Assistência Social da Marinha (DASM) 

e pelo AMN, além de falar sobre a 

carreira militar e princípios de 

liderança. Os participantes também 

receberam informações sobre 

benefícios e descontos disponíveis 

para a Família Naval. 

 

No período da tarde, foi realizada a orientação técnica com visita às 

instalações do Núcleo de Assistência Social, a fim de conhecer o trabalho que 

vem sendo realizado e orientar atividades com base na norma que 

regulamenta a Assistência Social na Marinha do Brasil.             Fonte: EAMCE 

                                                              

Marinha do Brasil participou da Operação “Regresso 
à Pátria Amada Brasil” 
 

ilitares da Marinha do Brasil, 

pertencentes a diversas 

organizações do Corpo de 

Fuzileiros Navais, participam da Operação 

“Regresso à Pátria Amada Brasil”, uma 

ação interministerial com objetivo de 

repatriar 34 brasileiros que estavam em 

Wuhan, na China, epicentro do surto 

mundial do coronavírus. Segundo o 

Capitão de Mar e Guerra (FN) Márcio 

Pragana Patriota, Comandante do Centro 

de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) da Marinha do 

Brasil, coube aos militares da Força a descontaminação das viaturas e 

material. 

  

Mesmo saudáveis e sem quaisquer sintomas, os repatriados 

permanecem em quarentena por 18 dias, na Base Aérea de Anápolis. O 
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Contra-Almirante Rodrigues, comitiva e o 
comandante da EAMCE. 

                                                                   MB 

   

Militares da Marinha descontaminando 
viaturas. 
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Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, composto por militares do Centro 

de Defesa NBQR da Marinha do Brasil, do Batalhão Logístico de Fuzileiros 

Navais, do Batalhão Naval, do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e 

da Companhia de Defesa NBQR do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros 

Navais permanece em Anápolis até o término da operação.            Fonte: MB 

 

Granéis sólidos lideram a movimentação de carga 

no porto de Fortaleza, em janeiro  
 

ob gestão da diretora-presidente 

Mahyara Chaves e sua equipe, o 

Porto de Fortaleza obteve 

expressivo resultado na movimentação 

de cargas no último mês de janeiro. Os 

granéis sólidos lideraram a 

movimentação de cargas no porto, que 

registrou 251.536 toneladas. O volume é 

128,87% maior em relação ao mesmo 

período do ano anterior. Na sequência, 

aparecem as cargas gerais, que cresceram 66,45%, e os granéis líquidos, que 

fechou o primeiro mês de 2020 com aumento de 8,92%. A movimentação 

total em janeiro correspondeu a 499.078 ton. ante 320.913 ton., o que gerou 

um crescimento no período de 55,52%.                                        Fonte CDC 
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Pátio de cargas no Mucuripe. 

http://wp.docasdoceara.com.br/pt/files/2020/02/01-203.jpg

