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                       Mensagem de Páscoa 

 Páscoa teve a sua origem na história do povo judeu; é uma antiga 

festa realizada para celebrar a libertação do cativeiro no Egito, 

aproximadamente em 1280 A.C.. Para o cristianismo, a Páscoa é uma 

das festividades mais importantes, pois representa a morte e a ressurreição 

de Jesus Cristo, o filho de Deus. Nas diferentes religiões e denominações do 

cristianismo as celebrações da Páscoa acontecem de maneiras diferentes. 

 Atualmente, as pessoas do mundo inteiro estão submetidas a uma 

forte ameaça biológica, que não conhece raça, condição econômica, 

nacionalidade e credo religioso. Muitos estão confinados em seus lares, 

afastados socialmente, e muitos outros desempenhando atividades 

essenciais para manter e salvar preciosas vidas. Economias estão quase 

paralisadas, mas a gravidade dos fatos nos traz a oportunidade de refletir 

sobre alguns aspectos de nossas vidas, numa simplória coincidência e 

analogia com o período e o significado da Páscoa, a presença da morte de 

muitos e a necessidade da ressurreição da consciência humana para novos 

tempos. 

 Com inabalável fé, desejo um rápido restabelecimento das condições 

públicas de saúde, do retorno ao convívio social e do reaquecimento das 

atividades econômicas, para trazer a normalidade dos nossos afazeres e a 

realização dos nossos compromissos e objetivos. À família soamarina e às 

famílias naval e marítima, transmito, em nome da Diretoria da Sociedade 

dos Amigos da Marinha do Ceará os votos de uma Feliz Páscoa. 

                                Meton César de Vasconcelos 

                                    Presidente da SOAMAR-CE 
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                                                                     CPCE 

 

CMG Barillo e militares da CPCE e CASNAV no 
ambiente de ensino. 

Capitania dos Portos do Ceará inaugura 

simuladores para ensino profissional 

 
ara melhor instrumentalizar o Ensino Profissional Marítimo em suas 

dependências, a Capitania dos Portos do Ceará concluiu no mês de 

março a instalação de modernos simuladores que serão utilizados em 

proveito dos cursos de formação 

profissional marítima. Tais 

dispositivos representam, em tempo 

real, o ambiente de manobra 

existente em navios mercantes, 

incluindo estações de radar e de 

radiocomunicações. O ambiente físico 

de ensino, dotado de espaço para os 

simuladores, instrutores e alunos, já 

se encontra em utilização no Curso 

de Contramestre (APAQ-CTR), que se 

iniciou em março com trinta inscritos. 

 As novas ferramentas de ensino foram inauguradas com a presença de 

militares da Capitania dos Portos do Ceará e do Centro de Análises de 

Sistemas Navais - CASNAV. “A CPCE é responsável pela formação anual de 

360 aquaviários. E esse trabalho, com o apoio fundamental do CASNAV, 

aperfeiçoa a nossa prestação de serviço à sociedade”, disse o Capitão dos 

Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra, Ricardo Barillo Cruz.                                        

                                                                                       Fonte: CPCE 

 
Companhia Docas do Ceará celebra 55 anos de 
atividades 
 

 Companhia Docas do Ceará, a primeira no país, foi criada dentro do 

Plano de Metas Governamentais (PLAMEG) no governo Virgílio Távora. 

Antes da constituição da CDC, em 09 de abril de 1965, o Porto de 

Fortaleza era operado por um “pool” de empresas e agentes de navegação 

composto pelos empresários Raimundo Lima (representante da empresa de 

navegação estatal Lloyd Brasileiro), Cassimiro Filho (primeiro e único 

armador cearense, Bené de Castro (agente de navegação) e Bertrand Boris 

(agente de navegação). Todos pagavam ao porto uma taxa por tonelada, 

denominada de taxa de carga e descarga. 
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                                                  CDC 

 

 

 Sem esquecer as diversas etapas de evolução e desenvolvimento em 

suas atividades de movimentação de cargas marítimas em grandes volumes, 

a Companhia Docas do Ceará, administradora 

do Porto de Fortaleza, vem atualmente 

passando por importantes mudanças, 

começando pela gestão técnica. A companhia 

obteve a autorização para a cessão de áreas 

não operacionais (Cais Pesqueiro, antigo 

galpão e área destinada à indústria de 

formulação de combustível); o Plano de 

Modernização da Gestão Portuária que está em 

fase de implementação; a assinatura do 

Acordo de Cooperação juntamente com o 

Governo do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Fortaleza para a 

melhoria viária no entorno deste importante equipamento e acesso ao 

Terminal Marítimo de Passageiros. A concessão do Terminal Marítimo de 

Passageiros, com nova data a ser divulgada, também é um importante 

marco da atual gestão. 

 
 A agenda positiva colocada em prática pela diretoria da Companhia 

Docas do Ceará inclui, também, o início da movimentação de novas cargas, 

como o minério de ferro e gesso, exportados já neste início de ano; o 

aprimoramento de processos de gestão e de operação do porto; a redução 

de passivos; a estruturação do controle interno e integridade; novo modelo 

de comunicação interna e externa. 

 

 Motivada pelas ações implantadas e os resultados obtidos, a diretora-

presidente da CDC, Mayhara Chaves, afirma: “Estamos no caminho certo. As 

conquistas já alcançadas dão respaldo para essa afirmativa e nos motiva, 

diariamente, a envidar esforços pela sustentabilidade financeira da 

companhia e pela atração de novos negócios ”.                        Fonte: CDC 

Saúde Naval e DPHDM lançam série de desenhos 
para colorir 

Em tempos de quarentena e isolamento social, o Saúde Naval e a Diretoria 

do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha - DPHDM prepararam 

uma série de desenhos das atrações do Espaço Cultural da Marinha, que 

podem ser pintados. Considerando a permanência de muitas crianças em 
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casa, e também a maior proximidade com os familiares, nada como 

compartilhar atividades de pintura do barco, do navio, do helicóptero e 

muitos outros. É uma ótima oportunidade de aproximar as crianças da 

cultura marítima, contar histórias e navegar na imaginação.                    

                                                                              Fonte: Saúde Naval 
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                Oportunidades na Marinha 

 Inscrições abertas  

https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos 

Inscrições abertas  

https://www.inscricao.marinha.mil.br/marinhafn/index_concursos.jsp?id_co

ncurso=61 

Inscrições abertas 

http://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concursos 
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