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Vice-Almirante Leandro é homenageado pelos 
soamarinos cearenses 

m jantar realizado ontem no Marina Park, o Comandante do 3º Distrito 

Naval, Vice-Almirante Joése Bandeira de Andrade Leandro foi 

homenageado pela Diretoria da SOAMAR-CE, em agradecimento pelo 

apoio e a amizade aos soamarinos cearenses, no período à frente do Comando 

do 3º Distrito Naval. Após uma carreira brilhante e dedicados serviços à 

Marinha do Brasil, o Vice-Almirante Leandro transmitirá o comando do 3º 

Distrito Naval, no dia 22 de março de 2019, e passará a ser oficial-general da 

reserva da Marinha.  

   

Saudado pelo anfitrião, o Dr. 

Gil Bezerra e pelo presidente da 

SOAMAR-CE, o Dr. Meton César de 

Vásconcelos, que lembraram da 

dedicação, disponibilidade e 

amizade do homenageado com a 

SOAMAR-CE. O Vice-Almirante 

Leandro agradeceu a todos pela 

acolhimento e o carinho com que 

sempre foi recebido no Ceará e 

também em outros estados, 

reconhecendo sempre como muito 

importante o relacionamento com 

todas as SOAMARES. Além da Diretoria presente e de convidados, destacamos 

também a presença do Capitão dos Portos do Ceará, Capitão de Mar e Guerra 

Madson Cardoso Santana, do Comandante da Base Aérea de Fortaleza, 

Coronel-Aviador Alex Pereira de Souza, do Comandante da Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará, Capitão de Fragata Alexandre Pereira da 

Silva, do Chefe da CPCE AgCamocim, Tenente Góes, do presidente da 

E 

       Nº 019/2019      14 DE MARÇO DE 2019 

SOAMARCE INFORMA 
A

M
IG

O
DA MAR

IN
H

A

CEARÁ
 

019/2019 

                                                                   SOAMAR-CE

 
Dr. Meton César de Vasconcelos, Vice-Almirante 

Leandro e o Capitão dos Portos Madson Cardoso 

Santana. 
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SOAMAR-Aracati, José Arnaldo Silva e do presidente da SOAMAR-Camocim, 

Márcio Glaidson Pereira de Souza, que abrilhantaram o evento.                                                                                                           

                                                                                   Fonte: SOAMAR-CE 

 

Novos dispositivos de comunicação são inaugurados 
na Estação Antártica Comandante Ferraz 

o dia 11 de março, foi inaugurada a nova infraestrutura de 

telecomunicações da Estação Antártica Almirante Ferraz, por meio de 

exitosos testes de videoconferência entre a comitiva de ministros e 

parlamentares, que visitavam a Estação, e o Presidente da República, Jair 

Messias Bolsonaro, juntamente com o Ministro da Defesa, General Fernando 

Azevedo e Silva, e o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques, 

no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. Também participou da 

videoconferência, o Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações, Marcos Pontes. 

A iniciativa é fruto de um 

acordo entre a Marinha e a empresa 

de Telefonia Oi, que amplia o 

tráfego de dados e de informações 

da Estação. Os novos recursos 

tecnológicos permitirão maior 

agilidade e autonomia na 

comunicação feita por 

pesquisadores e militares, e 

também a possibilidade da 

realização de atendimentos médicos 

por meio da telemedicina, na 

eventual ocorrência de acidentes graves de trabalho.  

As obras de reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz 

foram planejadas para serem executadas em quatro fases distintas e 

consecutivas, sendo duas de fabricação e pré-montagem na China e duas de 

montagem na Antártica. Atualmente, as obras se encontram na fase final, que 

marca o término próximo da montagem do prédio principal e a conclusão dos 

módulos isolados.                                                                        Fonte: MB 
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As novas instalações, à direita e em primeiro plano. 

https://www.naval.com.br/blog/wp-content/uploads/2019/03/Estação-Antártica-Comandante-Ferraz.jpeg
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Militares da AgAracati participam de treinamento 

em emergências aquáticas 

os dias 14, 21 e 22 do mês 

passado, militares da 

Agência da Capitania dos 

Portos do Ceará, em Aracati 

(AgAracati), participaram de 

treinamentos em emergências 

aquáticas, coordenados por 

integrantes do Grupamento de 

Resgaste da Guarda Municipal de 

Aracati-CE. Na ocasião, uma equipe 

de enfermeiros e guarda-vidas 

demonstrou, na teoria e na prática, os procedimentos de emergência para 

identificação do grau de trauma de afogamento, de massagem 

cardiorrespiratória e de resgate e recolhimento de afogados da água. 

Os treinamentos tiveram como objetivo aumentar a capacitação dos 

Inspetores Navais da AgAracati em prestarem auxílio à vida humana em 

perigo no mar, nos portos e nas vias navegáveis interiores, durante as 

atividades de busca e salvamento.                                       Fonte: Com3DN 
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Participantes do treinamento. 


