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Presidente da SOAMAR-CE é homenageado no 

Rotary Club Internacional  

pós 21 anos, Fortaleza recebe 

novamente um dos mais 

importantes encontros do Rotary 

Club Internacional na América Latina. A 

solenidade de abertura do 41º Instituto 

Rotary do Brasil aconteceu ontem à 

noite, no Centro de Eventos do Ceará, 

com a presença de representantes de 

rotarianos de todos os estados do País e 

também de representantes de 15 países 

estrangeiros. A abertura do evento 

contou com a presença do presidente do Rotary Club Internacional, Barry 

Rassin, natural das Bahamas, autoridades nacionais e estaduais do Rotary 

Club, governadores e lideranças rotárias.                                                                          

 

Nesta edição, o evento tem como homenageado de honra o Dr. Meton 

César de Vasconcelos, presidente da SOAMAR-CE e dedicado trabalhador dos 

princípios e objetivos do Rotary Club, merecidamente reconhecido na 

realização desse 41º Instituto Rotary do Brasil. Os trabalhos do encontro serão 

realizados no Centro de Eventos do Ceará e em hotel da orla marítima 

fortalezense, com encerramento solene no dia 01 de setembro. 

                                                     Fonte: DN e Instituto Rotary Brasil   

 

 

NAe São Paulo (A12) pode se tornar museu 

flutuante 
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Autoridades na mesa de honra, na abertura do 41º 

Instituto Rotary Brasil. 
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ma vez que a Marinha do Brasil concluiu por meio de criteriosos 

estudos, pela inviabilidade de um processo de modernização do porta-

aviões NAe São Paulo (A-12); surpreendentemente, um grupo de 

entusiastas e profissionais paulistas, manifestou o interesse de transformar o 

navio-aeródromo em museu flutuante, e mantê-lo no País. Ainda em seus 

primeiros movimentos, o “Instituto São Paulo/Foch”, como se denomina a 

associação, está recebendo a adesão de pessoas físicas e jurídicas 

interessadas no projeto, cuja proposta poderá ser aceita pela Marinha do 

Brasil, desde que o ônus da manutenção e preservação da embarcação fique 

sob a responsabilidade da associação. 

 

A proposta é que o porta-

aviões NAe São Paulo (A12), 

adquirido da França e denominado 

anteriormente de FOCH, seja um 

museu dedicado à Aviação Naval, 

com exibição de aeronaves da 

Aviação Naval, salas de exposição, 

salas de aula, cinema e outros. A 

associação e a Marinha do Brasil 

ainda não divulgaram cronogramas 

e outros detalhes da proposta, que 

tem considerável vulto, pelos recursos envolvidos na implantação e na 

manutenção do empreendimento.                                    Fonte: Poder Naval 

 

NVe Cisne Branco (U20) participa do Velas 

Latinoamérica 2018 
 

a cidade de Cozumel, teve início no dia 21 de agosto, a etapa mexicana 

do evento “Velas Latinoamérica 2018”, com Desfile Naval de veleiros 

estrangeiros e com a participação do navio veleiro NVe Cisne Branco 

(U20), da Marinha do Brasil. O comandante do navio e a tripulação foram 

recebidos com as boas-vindas do Adido de defesa Naval, do Exército e 

Aeronáutico, e seus familiares. 

 

O evento tem como objetivo reforçar os laços de amizade entre os países 

da América Latina, e consiste em um circuito de navegação pelos mares da 

América do Sul e do Caribe realizando visitas aos mais importantes portos e 

U 

N 

                                                   MB 

 
Navio aeródromo NAe São Paulo (A12). 

 

 

 

https://www.naval.com.br/blog/wp-content/uploads/2016/01/NAe-São-Paulo-A12.jpg
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cidades da Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Equador, México, Panamá, 

Peru, República Dominicana, Uruguai 

e Venezuela. Como registro, vale 

lembrar que em março deste ano, o 

navio-escola veleiro Cuauhtémoc, da 

Marinha do México, esteve no porto do 

Mucuripe, em visita a Fortaleza e 

recebeu a visitação pública e de 

autoridades. Seguiu depois para o Rio 

de Janeiro, onde se iniciaria a regata 

Velas Latinoamérica 2018. 
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Navio-veleiro Cisne Branco (U20) 

 

 

 


