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Ex-combatente visita a Capitania dos Portos do 
Ceará 

m 18 de fevereiro, a Capitania 
dos Portos do Ceará recebeu a 

ilustre e significativa visita do 
ex-combatente da Marinha do 

Brasil, Primeiro-Tenente Edmilson 
de Souza Moura, de 96 anos, que 

serviu durante a 2ª Guerra Mundial 
O Primeiro-tenente Edmílson nasceu 

em 8 de agosto de 1923 e ingressou 

na Marinha do Brasil por meio da 
Escola de Aprendizes-Marinheiros 

do Ceará, onde se formou em 1941. 

Ao receber as notícias dos 
ataques sofridos por navios brasileiros por ações da Força de Submarinos da 

Marinha alemã, solicitou ao seu Comandante que o enviasse para o combate:  

“A notícia que tínhamos era a de que um navio alemão havia afundado 

as embarcações brasileiras e os sobreviventes foram metralhados. Por 
isso pedi para ir à Guerra. Era meu dever enquanto militar brasileiro”. 

Durante o período da guerra, o militar embarcou no Contratorpedeiro 
Bracuí, da classe Bertioga, que realizava patrulhas em apoio aos comboios de 

navios no trajeto de Recife até Trindade. 

Apesar dos riscos da guerra, o ex-combatente afirma: “Nunca tive medo 

de não voltar, de morrer. O importante para mim era cumprir a missão. O 
medo nunca fez parte da minha vida”.                                                Fonte: 

CPCE 

Marinha inicia o projeto para obtenção de novo 

Navio de Apoio Antártico 

E 
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CMG Madson Cardoso Santana e o Primeiro-

tenente Edmilson de Souza Moura (à direita) 
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 Marinha do Brasil, por intermédio da Diretoria de Gestão de Programas 

da Marinha (DGePM), comunica que iniciou o Projeto de Obtenção do 

Navio de Apoio Antártico com a publicação do Aviso de Chamamento 

Público específico, no Diário Oficial da União, edição de 22 de fevereiro de 

2019. 

As empresas interessadas em fornecer as respostas ao documento 

intitulado “Solicitação de Informações” (“Request for Information” – RFI), 

seguindo as orientações contidas no DOU, poderão retirá-lo na própria 

DGePM, no período compreendido entre 09h00, do dia 25 de fevereiro de 2019 

e 15h00 do dia 13 de março de 2019. 

A obtenção do novo Navio 

de Apoio Antártico visa a 

substituição do Navio de Apoio 

Oceanográfico (NApOc) Ary 

Rongel, tipificado como um navio 

quebra-gelo. O novo navio deverá 

ter casco resistente ao gelo e o 

projeto, conta com o apoio da 

Armada chilena, que está 

provendo subsídios para compor os requerimentos do novo navio brasileiro.   

Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

Núcleo de Assistência Social da EAMCE realiza ações 

de apoio e relacionamento 
 

 equipe do Núcleo de Assistência Social da Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará, ofertando apoio e orientação aos familiares dos 

usuários do Projeto “Marujo Especial”, realizou no dia 20 de Fevereiro 

um encontro de famílias, com a presença de dezenove familiares e a 

participação de membros dirigentes da Organização Não - Governamental 

Fortaleza Azul, que atua na defesa dos direitos de pessoas com autismo em 

Fortaleza-CE. 

 Durante o encontro foram apresentadas informações sobre o Projeto 

“Marujo Especial”, que encontra-se inserido no Programa “Atendimento 

Especial”, previsto nas Normas sobre Assistência Social na Marinha do Brasil, 
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NApOc Ary Rongel 
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emanadas da Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM-501). O Projeto 

visa contribuir para a conquista da autonomia e da capacidade física, mental 

e social, bem como da inclusão social de pessoas com deficiências, para além 

da oferta de tratamentos de saúde. Por fim, os participantes refletiram sobre 

inclusão social e a importância da família neste processo. 

Em outra vertente de ação e com o intuito de estreitar laços e parcerias 

entre a Assistência Social das Forças Armadas e das Forças Auxiliares no 

Estado do Ceará, em 21 de Fevereiro de 2019, o NAS-EAMCE realizou visitas 

institucionais ao Comando da 10ª Região Militar do Exército Brasileiro e à 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Governo do Estado do 

Ceará. 

 Como resultado dessas 

visitas, foi firmado novo encontro 

dos responsáveis pela Assistência 

Social das Forças Armadas e das 

Forças Auxiliares no Estado do 

Ceará, a ser realizado no final do 

mês de março. O Núcleo de 

Assistência Social da EAMCE 

aproveitou ainda a oportunidade 

para divulgar a Mesa-Redonda 

sobre “Equidade de Gênero nas Relações de Trabalho”, que ocorrerá no dia 14 

de março de 2019, na EAMCE e distribuiu 150 vagas para as Forças Armadas 

e Forças Auxiliares, de modo a estimular o debate a respeito da questão de 

gênero.                                                                                  Fonte EAMCE  
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Reunião do Projeto “Marujo Especial” 


