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Delegação da SOAMAR-CE é a maior na Convenção 

da SOAMAR-BR 

 presidente e diretores da SOAMAR-Ceará e os presidentes da 

SOAMAR-Aracati e SOAMAR-Camocim, fazem parte da delegação 

cearense na XXII Convenção Nacional da SOAMAR-Brasil, sendo 

bastante representativa quantitativamente e qualitativamente. Em paralelo à 

Convenção, está acontecendo 

também o IV Encontro Nacional 

de Presidentes da SOAMAR. Aos 

eventos, estará presente o 

Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra Eduardo 

Bacellar Leal Ferreira, quando 

dará posse ao novo presidente da 

SOAMAR Brasil. Na ocasião, 

também será eleito o novo vice-

presidente da SOAMAR Brasil, em 

substituição ao atual que será 

empossado como presidente para 

o biênio 2018/2020. Em 

entusiasmado relato, o presidente da SOAMAR-Ceará, Dr. Meton Cesar de 

Vasconcelos, informou que foram realizadas palestras do diretor do Centro 

de Comunicações Sociais da Marinha, CA Valescente, e do comandante do 5º 

Distrito Naval, VA José Renato. Na convenção, estão presentes vinte e dois 

presidentes de diversas SOAMARES, das sessenta e cinco existentes no País.                                               

Fonte: SOAMAR-CE 
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ntem, 16 de novembro, transcorreu a celebração do Dia Nacional da 

Amazônia Azul. A data foi instituída pela Lei nº 13.187, de 11 de 

novembro de 2015, e refere-se ao mesmo dia que entrou em vigor a 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, é a homenagem da 

nação brasileira ao mar territorial 

brasileiro. Também chamada de 

Amazônia Azul, uma analogia à 

floresta amazônica, essa imensa 

área representa um conceito 

político-estratégico de valores e 

princípios dos espaços oceânicos e 

ribeirinhos para o Brasil, 

orientando as políticas e projetos 

de desenvolvimento dessas áreas 

que garantam a segurança e a 

prosperidade da nossa sociedade, 

destacando a segurança do 

tráfego hidroviário, a preservação 

e o uso sustentável dos mares e 

rios. 

A Marinha do Brasil cuida e protege dos 4,5 milhões de km² que 

compõem as Águas Jurisdicionais Brasileiras, pesquisando e investindo na 

modernização e qualificação de seus recursos. O perene aperfeiçoamento 

dos militares navais, a modernização, aquisição e a construção de 

submarinos e embarcações de superfície; bem como a modernização da 

Força de Fuzileiros Navais e das unidades aéreas, são essenciais para 

salvaguardar 95% do comércio exterior brasileiro, 91% da extração de 

petróleo e 73% do gás natural, nossos ativos nacionais vitais.       Fonte: MB 
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