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Neste sábado, a III Feijoada Cearense da 

Solidariedade  

oamarino(a)s. Neste sábado, dia 01 de 

setembro, vamos prestigiar as 

Voluntárias Cisne Branco – 3ºDN, 

comparecendo a III Feijoada Cearense da 

Solidariedade. O evento será realizado na sede 

da Capitania dos Portos do Ceará e os convites 

individuais custarão R$ 40,00, com direito a: 

camiseta, feijoada completa e open bar. As 

criança com até 12 anos de idade pagarão a 

metade do valor indicado. Informações 

adicionais e a compra dos convites podem ser 

feitas por meio dos seguintes contatos 

telefônicos: (85) 3133-5103 e (85) 3133-

5127; e também por mensagem eletrônica 

para sampaio.oliveira@marinha.mil.br. 

 

Fortaleza incluída na temporada de cruzeiros do 

primeiro semestre de 2019  
 

eneficiada pela dragagem hoje executada em parte da bacia do porto 

do Mucuripe, a temporada de cruzeiros em 2019 poderá trazer nove 

transatlânticos para Fortaleza. Apesar da tímida quantidade de paradas 

em nosso Terminal Marítimo de Passageiros, o secretário de Turismo de 

Fortaleza Régis Medeiros confia no potencial da cidade para atrair, a partir da 

temporada seguinte, um número mais expressivo de importantes cruzeiros 

marítimos. A conclusão dos serviços de dragagem no porto e a liberação para 

atracação no berço do Terminal Marítimo, trará melhores condições e conforto 

para o turista no porto da capital cearense.                                    Fonte:DN 
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Comandante do US Marines visita o Corpo de 

Fuzileiros da Marinha do Brasil 
 

 comandante do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, 

general Robert Blake Neller, realizou visita ao Corpo de Fuzileiros da 

Marinha do Brasil, entre os 

dias 22 e 24 de agosto. 

Acompanhado de sua comitiva, o 

General Neller foi recepcionado na 

manhã do dia 23 de agosto, na 

Fortaleza de São José da Ilha das 

Cobras, Centro do Rio de Janeiro, 

onde assistiu a uma apresentação 

da Banda Marcial do Corpo de 

Fuzileiros Navais (CFN) e conheceu 

a sede do Comando-Geral do CFN. 

 

Em seguida, em cerimônia realizada no Gabinete do Comandante da 

Marinha no Rio, o General Neller foi agraciado com a Ordem do Mérito Naval 

no grau de Grande-Oficial. Em suas palavras, o Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, ressaltou a importância 

do vínculo existente entre as duas instituições para o progresso do País. 

 

Ainda no dia 23 de agosto, esteve no Centro de Instrução Almirante 

Sylvio de Camargo (CIASC), onde participou de palestra sobre o Corpo de 

Fuzileiros Navais e proferiu uma palestra sobre o US Marines Corps. Na 

ocasião, o General e comitiva visitaram as atividades da Unitas Amphibious – 

exercício multinacional no contexto regional das Américas para cooperação e 

interoperabilidade na execução de operações anfíbias, que estavam sendo 

realizadas no CIASC, e, em seguida, assistiram a um desfile de Unidade 

Anfíbia (UAnf), no Comando da Divisão Anfíbia.                   Fonte: Defesanet 
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General Robert Blake Neller. 

 

 

 


