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Magnífica palestra do Almirante de Esquadra Bento 

sobre o PNM e o PROSUB 

ntem, com o auditório principal da FIEC completamente lotado, o 

Almirante de Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr., 

Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha,  

proferiu didática e ilustrada palestra sobre o PNM – Programa Nuclear da 

Marinha e o PROSUB – Programa de Desenvolvimento de Submarinos. 

Atendendo ao convite da Capitania dos Portos do Ceará, da Sociedade dos 

Amigos da Marinha do Ceará, das Academias Nacional e Cearense de 

Engenharia, do Rotary Club e com o apoio da Federação das Indústrias do 

Estado do Ceará, a sociedade cearense compareceu e prestigiou o evento, 

demonstrando o interesse nesses temas de relevante valor nacional. 

Conforme apresentação 

do Almirante de Esquadra 

Bento, oficial-general com 

extensa folha de serviços e 

ocupante de relevantes postos 

na Marinha do Brasil; mais do 

que temas inerentes às 

questões militares, a 

importância desses projetos 

estratégicos demonstra os 

avanços tecnológicos para a geração de energia, para as técnicas de 

construção naval, e para a utilização de radioisótopos na medicina e em outras 

aplicações. Destacou ainda, que a transferência de tecnologia sobretudo no 

PROSUB, contribui para a formação de uma nova geração de engenheiros e 

técnicos, e de uma doutrina própria para uma nova etapa na Força de 

Submarinos da Marinha do Brasil. 
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A presença de vários segmentos da sociedade no evento, na “Casa da 

Indústria do Ceará”, compôs uma atenta assistência aos temas apresentados 

e contribuiu para a apresentação de variadas perguntas ao palestrante, na 

fase de debates, após a palestra e o intervalo. Destacou-se ainda no evento 

a presença do Vice-Almirante Joése de Andrade Bandeira Leandro, 

comandante do 3º Distrito Naval, de autoridades militares da ativa e da 

reserva no Ceará, e o comparecimento do(a)s soamarino(a)s, que atendendo 

ao chamado do Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra Madson 

Cardoso Santana e do presidente da SOAMAR-CE, Dr. Meton César de 

Vasconcelos, prestigiaram o evento e o palestrante.  

Em suas palavras, no encerramento do 

evento, o presidente da SOAMAR-CE agradeceu 

à Marinha do Brasil, ao palestrante, aos 

comandantes e às tripulações da Capitania dos 

Portos do Ceará e da Escola de Aprendizes- 

Marinheiros do Ceará, as honrosas presenças dos 

amigos e convidados, bem como às entidades 

que participaram da promoção do evento. 

Destacou ainda a importância da realização de 

palestras dessa qualidade técnica em conteúdo e 

apresentação, que aproxima a Marinha do Brasil 

e a sociedade, considerando essa, como o início 

de uma série de outras palestras que poderão vir 

a ser realizadas com o mesmo objetivo e 

propósito. 

 

 

                    

                                                

REGISTRO 

Comunicamos que o soamarino e diretor da SOAMAR-CE Adyr da Silva Sampaio, 

receberá da Assembléia Legislativa do Ceará o Título de Cidadão Cearense. A 

homenagem é uma propositura do deputado estadual Manoel Duca da Silveira, 

segundo Vice-Presidente da Mesa Diretora. 

As sessão solene será realizada no Plenário 13 de Maio, no dia 16 de julho de 2018 às 

18:00. 
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       Dr. Meton C. Vasconcelos 

 

 

 


