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Passagem de Comando na EAMCE, a bordo do “Navio de Pedra”, cenário de importantes 

cerimônias na EAMCE. 

 

                                                                                                                                                                              

                    

 

                                    Sociedade dos Amigos da Marinha do Ceará   –   Fundada em 23 de janeiro de 1974 

Soamar-CE homenageia o CF Alexandre Pereira da 
Silva 

o dia 23 de julho, foi realizada a transmissão de cargo de 

Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará (EAMCE). 

Após dois anos à frente da Organização Militar, o Capitão de Fragata 

Alexandre Pereira da Silva passou o comando para o Capitão de Fragata Ruy 

Ulisses da veiga Júnior, em ato presidido pelo Comandante do 3º Distrito 

Naval, Vice-Almirante Alan Guimarães Azevedo, com a presença do 

Almirante de Esquadra (RM1) Elis Treidler Öberg. 

 Após a cerimônia, o Almirante de Esquadra Öberg, atendendo ao 

pedido especial da SOAMAR-CE, entregou ao Comandante Alexandre Pereira 

da Silva uma bandeja em agradecimento pelo apoio prestado e o 

reconhecimento pelo relevante desempenho à frente da EAMCE.               

                                                                                          Fonte: EAMCE 
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                                                    Reprodução 

 

           Explosão no porto de Beirute. 

 

Explosão devastadora no porto de Beirute não 

atingiu a Fragata Independência 

 

o último dia 04 de agosto, aconteceu devastadora explosão demais 

de 27.000 toneladas de nitrato de amônia armazenadas no porto de 

Beirute, cuja amplitude atingiu além da região portuária, parte 

significativa da cidade que foi parcialmente destruída por uma potente onda 

de choque. O horrível acontecimento causou a morte de 135 pessoas, 60 

desaparecidas e feriu milhares, que logo foram amparados e encaminhados 

para a rede hospitalar em busca de pronto atendimento. Os prejuízos 

materiais são incalculáveis e o abastecimento do país, que depende 

maciçamente de produtos importados, ficou comprometido com a destruição 

do porto de Beirute, principal porta de entrada desses produtos. 

 No momento da explosão, a 

Fragata Independência, nau capitânia da 

FTM-UNIFIL, estava em missão no mar a 

uma distância de 15 quilômetros do 

porto, sendo afortunadamente poupada 

dos danos causados às embarcações que 

estavam docadas no cais. Não teve a 

mesma sorte, a Corveta BNJ Bijoy, da 

Marinha de Bangladesh, que foi atingida 

pela onda de choque com parte da 

tripulação. Logo que pode, o Comandante da FTM-UNIFIL, Contra-Almirante 

Sérgio Ricardo Berna Salgueirinho, disponibilizou equipe de militares da 

Fragata Liberal para prestar socorro aos feridos e auxiliar nos reparos dos 

danos.   

 Em nota, a Marinha informou que a fragata brasileira, com o comando 

da FTM-UNIFIL embarcado, permanece operando normalmente no mar, em 

área de patrulha próxima a Beirute. O comando da força-tarefa e a Fragata 

Independência permanecem participando das iniciativas de apoio ao navio 

de Bangladesh, sua tripulação, bem como possíveis ações do governo 

libanês voltadas para o restabelecimento das operações do porto de Beirute.                                                                                           

                                                                                                Fonte: MB 

Comandante de Operações Navais visita o 
Comando do 3º DN 
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                                                        CPCE 

 
Doação de sangue na CPCE. 

  

                                                         Com3DN 

 

VA Alan Guimarães Azevedo apresenta 

maquete ao AE Alípio Jorge Rodrigues da 

Silva. 

 

O Comando do 3º Distrito Naval recebeu nos dias 30 e 31 de julho, em visita 

oficial, o Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Alípio 

Jorge Rodrigues da Silva, que esteve em Pernambuco e no Rio Grande do 

Norte. A programação foi iniciada em Pernambuco, no Complexo Industrial 

Portuário de Suape. Na sequência, foram visitadas as instalações da 

Capitania dos Portos de Pernambuco e de sua patromoria, do Hospital Naval 

do Recife, da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco e da Vila 

Naval de Recife-PE. 

 No Rio Grande do Norte, na sede 

do Com3ºDN, em Natal-RN, o 

Comandante de Operações Navais 

acompanhou as atividades da Operação 

“Covid-19”. Em seguida, durante uma 

homenagem realizada em comemoração 

aos 40 anos do Ingresso da Mulher na 

Marinha, o Almirante Alipio Jorge 

ressaltou a relevância da presença 

feminina para a Marinha do Brasil. 

 A programação incluiu, ainda, visitas à Base Naval de Natal, ao 

Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, ao Navio-Patrulha 

Oceânico “Araguari”, ao Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal e à 

Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte. Fonte: Defesa Aérea e Naval 

Capitania dos Portos do Ceará promove campanha 
de doação de sangue 

 Capitania dos Portos do Ceará realizou, no dia 4 de agosto, 

campanha de doação de sangue em parceria com o Centro de 

Hematologia e Hemoterapia do Ceará - Hemoce. O evento aconteceu 

nas dependências da CPCE, com o propósito de reforçar o estoque de bolsas 

de sangue e plaquetas do Hemoce durante a pandemia do novo coronavírus. 

  

 A ação teve a participação de 

voluntários civis e militares, que 

contribuíram com as doações, bem como 

conscientizaram a sociedade sobre a 

importância desse gesto de 

solidariedade. A assistente social do 
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Hemoce, Eliane Maria de Lima, agradeceu todos que se fizeram presentes. 

"A doação de sangue salva vidas e colabora diretamente para a recuperação 

de muitas pessoas que se encontram em leitos de hospitais e anseiam voltar 

a viver de uma forma melhor", disse.                                                     

Fonte: Reprodução CPCE 

EAMCE lançou livro comemorativo 

 Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará - EAMCE lançou livro 

comemorativo em alusão aos 155 anos da instituição. A publicação 

traz imagens antigas e atuais das instalações, de comandantes, 

tripulantes e registros das atividades desempenhadas, que continuam 

construindo a história dessa centenária Organização Militar. Entre os 

momentos mencionado no livro estão aulas, desfiles, tradições navais, 

paradas escolares e atividades esportivas. 

 Para a elaboração da obra, foi 

realizado um minucioso trabalho de 

restauração e identificação das 

fotografias do acervo da Escola. O livro 

vem sendo distribuído para autoridades e 

tripulação, com o objetivo de contribuir 

para a preservação da memória e maior 

conhecimento sobre a Marinha do Brasil 

no estado do Ceará.                                                                                            

                                                                                          Fonte: EAMCE 
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