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Navio de Pesquisa Hidroceanográfica Vital de 

Oliveira em Fortaleza. 

ncontra-se em Fortaleza desde o dia 10 de novembro, o navio de 

pesquisa Hidroceanográfica NPqHo Vital de Oliveira. A embarcação é 

produto de um Acordo de Cooperação firmado entre a Marinha do Brasil, 

o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, a Petrobrás e 

a Vale; sendo construído na Noruega, em 2013, e incorporado em 2015. 

Considerada a mais moderna das embarcações da Marinha do Brasil, o navio 

estava em comissão há pelo menos 25 dias em águas do Atlântico Norte e 

Equatorial, cuja equipe científica a bordo vinha realizando pesquisas para 

“estudar as interações entre o oceano e a atmosfera no Atlântico Tropical”. 

Os estudos e pesquisas 

realizados são considerados 

relevantes para a Marinha do 

Brasil, para o “entendimento da 

variação climática regional em 

escalas sazonais, interanuais e de 

períodos mais longos, por meio de 

boias meteoceanográficas, as 

quais medem parâmetros 

meteorológicos à superfície e 

oceanográficos, desde a superfície 

marinha até a profundidade de 

500m. O Brasil é responsável pela operação, rodízio e manutenção de oito 

boias”. 

A escala técnica em Fortaleza é para o reabastecimento e descanso da 

tripulação e pesquisadores, quando partirá no dia 15 de novembro. Ainda 

nesse mês, está prevista a chegada de outras embarcações a seguir: Navio 

Oceanográfico NOc Antares, de 15/11 a 20/11; Veleiro-escola VE Capitán 
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Miranda da Marinha do Uruguai: e de 18/11 a 21/11 e Navio-escola NE Brasil 

de 07/12 a 10/12.                                          Fonte: CPCE eDiário do Nordeste 

Solenidade Militar alusiva aos 154 anos da EAMCE 

 comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, Capitão 

de Fragata Alexandre Pereira da Silva, comunica e convida o(a)s 

soamarino(a)s para a solenidade militar alusiva aos 154 da EAMCE. A 

solenidade será no dia 23 de novembro, às 10:30 na sede da EAMCE. A Escola 

foi criada em 26 de novembro de 1864, mas foi instalada somente em 26 de 

fevereiro de 1865. Funcionou, inicialmente, com um pequeno número de 

aprendizes, em modesta casa da antiga Rua da Praia e posteriormente 

mudou-se para outras instalações até ser fechada em 05 de novembro de 

1931. Após restabelecida em maio de 1940, foi reinstalada em nova e maiores 

instalações físicas, que permitiram à Escola propiciar melhor apoio a seus 

alunos. Também assume tarefas subsidiárias determinadas pela própria 

evolução e reorganização da Marinha. Hoje, a EAMCE tem estrutura adequada 

para formar cerca de 500 marinheiros por ano, além de prover assistência 

médico-odontológica, psicológica, jurídica e social aos militares da ativa e da 

reserva da Marinha no Ceará, bem como a dependentes e pensionistas”. 

Fonte: EAMCE 

Baile do Marinheiro em 08/12/2018 

contecerá no dia 08 de dezembro, a partir 

das 22:00, na Escola de Aprendizes-

Marinheiros do Ceará, o tradicional Baile 

do Marinheiro, que nas duas edições anteriores 

se chamava Baile Cisne Branco. O evento, já 

conhecido na sociedade cearense, terá buffet 

completo, open bar e será animado pelo grupo 

musical Caribean Kings. A Capitania dos Portos 

do Ceará, a Escola de Aprendizes-Marinheiros do 

Ceará e a Sociedade dos Amigos da Marinha do 

Ceará comunicam a(o)s soamarino(a)s que já se 

encontra aberta a venda de mesas e ingressos 

para o baile, e espera pelo comparecimento de 

todos, abrilhantando esse espetacular evento 

social e de congraçamento da família naval 
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cearense. Os ingressos e mesas podem ser adquiridos na Capitania dos Portos 

do Ceará e na Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará. Informações podem 

ser obtidas pelos números telefônicos da Capitania dos Portos do Ceará, 

(85)3133-5103/5127 e EAMCE, (85)32884722.                         Fonte: CPCE 

 

Convenção da SOAMAR-Brasil em Florianópolis 

 
ob a coordenação do presidente da SOAMAR-CE, Meton César de 

Vasconcelos, a delegação que representará o Ceará no evento da 

SOAMAR-BR, já se prepara para marcar digna e honrosa presença 

nessa semana em Florianópolis. Na ocasião será empossado o novo presidente 

da SOAMAR-BR, César Amorim Krieger, cujo mandato como presidente será 

até novembro de 2020. Além do Dr. Meton Vasconcelos, fazem parte da 

comitiva cearense os diretores da SOAMAR-CE: Gilberto Rangel, Jamiro Dias, 

Dantas Breckenfeld, Eduardo Flexa Ribeiro e Wilton Daher. Tradicionalmente, 

esse evento se realiza no “domicílio” do novo presidente e contará com a 

honrosa participação do Comandante da Marinha, Eduardo Bacellar Leal 

Ferreira, e se reveste de grande importância para a Marinha do Brasil e para 

a SOAMAR-BR. 
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