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

SOAMAR-CE homenageia o Dia da Independência. 

as comemorações do Dia da Independência do Brasil, a Sociedade 

dos Amigos da Marinha do Ceará – SOAMAR/CE compartilha com 

todos, o sentimento de patriotismo e brasilidade nesse momento de 

combate a ameaçadores cenários econômicos, sociais, cibernéticos e 

geopolíticos. Os tradicionais desfiles e solenidades cívico-militares, 

manifestações legítimas de amor e admiração à pátria, não puderam ser 

realizados devido a severas imposições de proteção à saúde do cidadão, 

diante das graves consequências da pandemia do COVID-19.   

 Em Fortaleza, tradicionalmente, o desfile cívico-militar acontece na 

avenida Beira Mar, que nesse ano não teve a presença das fardas brancas 

em formação, representado a Marinha do Brasil, ao som da marcha e do 

canto da Canção do Marinheiro para os fortalezenses presentes ao desfile. 

 A Diretoria da Sociedade dos 

Amigos da Marinha do Ceará – 

SOAMAR/CE, por meio do seu presidente 

Dr. Meton César de Vasconcelos, 

cumprimenta a todos os soamarino(a)s, 

ao Comandante do 3º Distrito Naval, 

Vice-Almirante Alan Guimarães Azevedo, 

ao Comandante da Capitania dos Portos 

do Ceará, Capitão de Mar e Guerra 

Ricardo Barillo Cruz, ao Comandante da 

Escola de Aprendizes-marinheiros do Ceará, Capitão de Fragata Ruy Ulisses 

Gonçalves da Veiga Júnior, autoridades civis e militares e a sociedade 

cearense, pelo transcurso do Dia da Independência do Brasil.                                                                                                                                 
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                                                          CPCE 

 
           Distribuição de alimentos. 

                                                        Com3DN 

 
    Embandeiramento do NaPOc Araguari. 

Navios do Comando do 3º Distrito Naval 

comemoram a Independência do Brasil com 
embandeiramento em arco 

s navios subordinados ao 

Comando do 3º Distrito Naval e 

suas tripulações celebraram, no 

dia 7 de setembro, os 198 anos da 

Independência do Brasil com reverência 

especial à Bandeira Nacional. Na 

oportunidade, foi realizado 

embandeiramento em arco, com 

içamento de bandeiras do Código 

Internacional de Sinais. Como dita a 

tradição naval, as bandeiras são içadas às 8h e arriadas ao pôr do sol, 

horários do cerimonial à Bandeira. O embandeiramento foi realizado no 

Navio-Patrulha Oceânico Araguari, no Rebocador de Alto-Mar Triunfo e nos 

Navios-Patrulha Macau, Grajaú, Guaíba, Graúna e Goiana, subordinados ao 

Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste; bem como no 

Navio Hidrográfico Balizador Comandante Manhães, subordinado ao Serviço 

de Sinalização Náutica do Nordeste. Durante a condução dos cerimoniais, 

para celebrar o aniversário da Independência do Brasil, as tripulações 

ostentaram nos uniformes a mensagem “Marinha Forte, Brasil Soberano”.                                                       

Fonte: Reproduzido NOMAR  

CPCE doa alimentos em Acarape. 

 Capitania dos Portos do Ceará realizou a distribuição de alimentos na 

Escola de Ensino Fundamental municipal Antônio Marinheiro, 

localizada na zona rural do 

município de Acarape, distante cerca de 80 

quilômetros de Fortaleza. O evento 

aconteceu no dia 04 de setembro e 

atendeu a 125 famílias de estudantes da 

escola que se encontram em 

vulnerabilidade social diante da pandemia 

que embora em aparente ritmo de 

redução, ainda apresenta riscos à saúde 
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pública. A distribuição dos alimentos teve a contribuição de parceiros que 

vem auxiliando a Marinha do Brasil nas ações de prevenção e combate ao 

coronavírus.  Além da distribuição dos alimentos acondicionados em 125 

cestas básicas, foram também distribuídas 1.000 máscaras de proteção.           

Fonte: CPCE 

Proposta a criação de um Santuário Marinho em 
Fortaleza 

ma proposta ousada e criativa foi lançada por um grupo de 

pesquisadores e mergulhadores, que objetiva a criação de um 

Santuário Marinho no litoral fortalezense, a exemplo de modelos 

implantados em outras partes do mundo. A ideia propõe que as pessoas 

possam ter acesso e conhecer aspectos da vida subaquática em uma 

estrutura organizada e dirigida para a educação e o turismo. Nos 

equipamentos propostos para o Santuário Marinho, estão previstos o museu 

subaquático com quatro embarcações regionais que serão afundadas para 

tal; o jardim de esculturas; o conteiner de 

cristais; o observatório dos botos cinzas e 

das tartarugas marinhas e o mapa dos 

sítios arqueológicos de Fortaleza. Pretende-

se “aproximar o mar da sociedade”, afirma 

a organização.  

 Como a proposta converge para os conceitos da “Economia Azul”, a 

participação de empresas e instituições patrocinadoras, públicas e privadas é 

essencial para os próximos passos do empreendimento. O conceito da 

proposta foi idealizado por um grupo de entusiastas da vida marinha, 

capitaneados pelos pesquisadores do Grupo de Mergulho Mar do Ceará, que 

criou e divulgou ilustrativo vídeo promocional disponível no aplicativo 

YouTube, pelo endereço: https://youtu.be/b63I9Ojd418. 

Suspenso o leilão de venda do Navio Aeródromo 
São Paulo 

oi suspenso o leilão para a alienação do NAe São Paulo, que deveria 

decidir o futuro do navio, iniciado originalmente em dezembro do ano 

passado, adiado devido à pandemia de COVID-19 e finalmente 

suspenso. A causa da suspensão não foi divulgada. Adquirido da Marinha 
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                                                                  MB 

 
NAe São Paulo. 

 

                                                               CPCE 

 
Cumprimentos de recepção. 

 

francesa em 2000, o navio tornou-se o navio capitânea da esquadra. Após 

vários problemas em sua dispendiosa manutenção, o navio foi oficialmente 

desativado em janeiro de 2017.  

 

 Uma das cláusulas contratuais da venda do navio ao Brasil, dá à 

França a última palavra sobre onde o porta-aviões pode ser desmontado. 

Dessa forma, os estaleiros de reciclagem 

de navios, autorizados a participar na 

licitação tiveram de ser aprovados pelas 

autoridades francesas, que indicaram 

apenas os estaleiros de reciclagem de 

navios incluídos na lista da UE, que 

estavam qualificados para receber e 

descartar o navio. Vale salientar que na 

construção da embarcação foram 

utilizadas grandes quantidades de 

variadas substâncias perigosas.  

 As estimativas mostram que existem aproximadamente 900 toneladas 

de amianto e materiais contendo amianto, centenas de toneladas de 

materiais contendo PCB e grandes quantidades de metais pesados a bordo 

do navio de guerra. Por esta razão, ONGs exortaram as autoridades 

brasileiras e francesas no passado a não venderem o navio para estaleiros 

demolidores sujos e perigosos no sul da Ásia. A entidade preservacionista 

Instituto São Paulo/Foch propõe a preservação da embarcação para ser 

utilizada como memorial e Centro Cultural.      Fonte: Defesa Aérea e Naval 

CPCE recebe a visita de parlamentares cearenses 

 Capitania dos Portos do Ceará 

tem recebido a visita de 

parlamentares cearenses dando 

curso à política de relacionamento com 

os representantes do povo nas casas 

legislativas municipais, estadual e 

federal. O Capitão dos Portos do Ceará, 

Capitão de Mar e Guerra Ricardo Barillo 

Cruz e staff receberam os deputados 

federais Capitão Wagner, Danilo Forte, 
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                                             AgCamocim 

 
Doação de alimentos em 

Barroquinha/CE 

Deuzinho Filho, Heitor Férrer, Roberto Pessoa e da deputada estadual 

Fernanda Pessoa. Na CPCE, Os visitantes assistem a apresentação 

audiovisual sobre a “Economia Azul” e conhecem o Centro de Coordenação e 

Controle da Autoridade Marítima – CCCAM. Os visitantes também conhecem 

as perspectivas e projetos da Capitania dos Portos do Ceará para os 

próximos anos, sendo destacado o “relacionamento da Marinha do Brasil 

com o Poder Legislativo em prol do desenvolvimento da sociedade 

cearense”. Fonte: CPCE 

AgCamocim doa alimentos para comunidade 

pesqueira 

 Agência da Capitania dos Portos do Ceará em Camocim (AgCamocim) 

promoveu, em parceria com a Sociedade dos Amigos da Marinha 

(Soamar-Camocim), uma edição especial da campanha “Marinha 

Solidária”, em alusão ao aniversário de 198 anos da Independência do 

Brasil. No dia 7 de setembro, foi realizada a doação de uma tonelada e meia 

de alimentos – equivalente a 130 cestas básicas – e brindes infantis, que 

beneficiaram mais de 100 famílias em situação de vulnerabilidade social na 

Comunidade Pesqueira das Curimãs, no município de Barroquinha (CE), 

localizada a cerca de 80 quilômetros da sede da AgCamocim.  

 A ação mobilizou militares, 

empresários, instituições e doadores 

anônimos, tendo como propósito amenizar 

os impactos sociais da pandemia do novo 

coronavírus e celebrar a Independência do 

Brasil com um gesto de solidariedade. 

Durante a realização das atividades, a 

equipe da AgCamocim e os integrantes da 

Soamar-Camocim ostentaram nos uniformes 

a mensagem “Marinha Forte, Brasil 

Soberano”.                                                        Fonte: Reprodução NOMAR                                                 

                                                 Informe 

Inscrições abertas para ingresso nos Colégios 
Militares em 2021 
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A inscrição será realizada de 8 de setembro a 2 de outubro de 2020, por 

meio do site (http://www.eb.mil.br/web/ingresso/colegios-militares). A 

isenção de taxa será requerida de 8 a 16 de setembro de 2020. 
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