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Estudantes de Quiterianópolis visitarão a Marinha 

do Brasil em Fortaleza. 

 escola de Ensino Infantil e Fundamental Anízio Frota, na zona rural 

do município de Quiterianópolis, homenageou a Marinha do Brasil, no 

dia 11 de junho, com apresentações, vídeos, fotos, destacando o dia 

da batalha naval de Riachuelo, Data Magna da Marinha do Brasil. A escola 

está localizada em São Francisco e 

fica próxima a reserva natural 

Almirante Renato de Miranda 

Monteiro. O trabalho realizado 

naquela área de preservação 

ambiental, serviu de incentivo para 

a homenagem, pois a reserva 

também homenageia um militar da 

Marinha do Brasil. O resultado foi 

bastante positivo e várias ligações 

foram efetuadas para a escola, de 

militares e pessoas ligadas à 

Marinha, agradecendo a 

homenagem. 

Sensibilizada com a homenagem e em reconhecimento à iniciativa da 

escola, a Marinha organizou e custeará uma viagem com a equipe da escola 

para visitar as dependências da Marinha em Fortaleza. A viagem ocorrerá no 

dia 17 de agosto sexta-feira, quando a equipe sairá da localidade em 

Quiterianópolis, para Fortaleza, onde ficará alojada na Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará (EAMCE). Durante a visita, que será de 4 dias (17,18, 

19 e 20) os alunos participarão de vários eventos: cinema, visita ao Porto do 

Mucuripe, visita guiada no navio NApOc APA - 121, visita a Capitania dos 

Portos do Ceará, e visitarão outras atrações. Fonte: (CPCE e Blog do Tony 

Sales)                                                       

A 

SOAMARCE INFORMA 

                                                        Blog Tony Sales 

Escola Anizio Frota em Quiterianópolis. 
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Soamarino escreve sobre a Marinha e a soberania 

nacional 

ensibilizado com o conteúdo da palestra proferida pelo Almirante de 

Esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, realizada em 

Fortaleza no dia 11 de julho do corrente ano, o soamarino Roberto 

Proença de Macedo escreveu e publicou no final do mês de julho, no jornal O 

Povo, artigo sobre a Marinha e a Soberania Nacional.  

Em seu artigo, Roberto Macedo destaca principalmente “o trabalho 

conjunto entre o setor público, o empresarial e universidades”, que 

convergem para o desenvolvimento tecnológico consistente e de longo prazo 

em projetos estratégicos para o Brasil. 

A importância do mar para a integridade territorial e a soberania 

nacional, com 7.500 quilômetros de fronteira marítima, foi ressaltada pelo 

almirante como fundamental, sob o ponto de vista da defesa, do comércio 

por via marítima, da proteção à produção de petróleo e gás e outras 

riquezas naturais. 

  

Roberto Macedo observou que foi apresentado um diagrama, 

elaborado pelo cientista norte-americano George Kennan, mostrando o 

grande potencial do Brasil como ator global, ao alinhar o nosso país aos 

Estados Unidos, Rússia, Índia, China e União Europeia, formando um campo 

de interseção que une dimensão territorial, força econômica e número de 

habitantes. Tal situação se alinha a importância dos submarinos nucleares 

na estratégia da Marinha, e a posição do Brasil como potência regional para 

o sistema de defesa do Atlântico Sul, com presença inclusive na costa oeste 

africana. 

  

“A construção de submarinos nucleares traz um efeito benéfico 

complementar ao país, ao propiciar o enriquecimento do nosso urânio para 

fins pacíficos, que poderá ser utilizado para a geração de energia para outros 

usos, sem contar com o aproveitamento em outras áreas como, por 

exemplo, a da saúde”.  

Agência da Capitania dos Portos em Camocim 

forma 30 novos pescadores profissionais 

 

S 



 

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 

 
 

REGISTRO 

Informamos que demandas administrativas referentes a atualizações de cadastro, a 

solicitação de emissão de boletos eletrônicos e a regularização de pagamentos, devem 

ser encaminhadas para a secretária Dona Lúcia. Contatar número telefônico (85) 

991210813 e pelo endereço eletrônico soamarce@yahoo.com.br 

 

 

 

 Agência da Capitania dos Portos em Camocim (AgCamocim) realizou 

no período de 12 a 27 de julho de 2018, mais um curso para 

formação de pescadores na região, habilitando os alunos para 

tripularem embarcações de pesca empregadas na navegação costeira e em 

mar aberto. 

 

Dentro do planejamento 

elaborado pela Diretoria de 

Portos e Costas, o Programa do 

Ensino Profissional Marítimo 

(PREPOM) contemplou para o 

ano de 2018, quatro cursos para 

formação de pescadores na 

AgCamocim, que concluiu com 

sucesso sua primeira turma, o 

Curso de Formação de 

Pescadores Profissionais do Nível 

1 (CFAQ-III C/M N-1), na 

própria Agência. 

 

A cerimônia de encerramento aconteceu na própria AgCamocim, onde 

seu Agente, Capitão Tenente (AA) HENRIQUE, contou com a presença da 

Prefeita do município de Camocim, a senhora MÔNICA AGUIAR, Vereadores 

do município e  representantes da comunidade pesqueira que abrilhantaram 

o encerramento do curso onde os 30 novos aquaviários receberam seus 

certificados e Cadernetas de Inscrição e Registro.  

                                                           (Fonte: 3º DN e AgCamocim) 

 

 

                                              
 

A 
                                                               AgCamocim 

              

Novos pescadores profissionais em Camocim. 
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