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Começou a Operação UNITAS LX - 2019 

 Marinha do Brasil deu início no último dia 19 de agosto, a Operação 

Unitas LX - 2019, que termina no próximo dia 30. Esse exercício 

marítimo que ocorre desde 1959 neste tipo de integração, é organizado 

pela Marinha dos Estados Unidos e conta com a participação de mais de 3.300 

militares de 13 países.  

O propósito da operação é incrementar e estreitar os laços de 

cooperação e amizade entre as marinhas. Na edição deste ano, no entorno do 

município do Rio, a Unitas terá duas partes: a etapa marítima (Unitas Lant) e 

a fase anfíbia (Unitas Amphibious), que vai incluir a simulação de uma ajuda 

humanitária, a partir de uma operação de desembarque anfíbio, no dia 27, na 

Ilha da Marambaia, na Costa Verde do Rio. 

A Cerimônia de Abertura ocorreu 

pela manhã na Base Naval da ilha do 

Mocanguê, e contou com a presença 

de diversas autoridades, a quais se 

destacam: Chefe do Comando Sul dos 

EUA, Almirante de Esquadra Craig S. 

Faller; do comandante de Operações 

Navais da MB, Almirante de Esquadra 

Leonardo Puntel; do comandante do 

1º Distrito Naval, Vice-Almirante 

Flávio Augusto Viana Rocha; do 

comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, Vice-Almirante (FN) Paulo 

Martino Zuccaro; do Comandante-em-Chefe da Esquadra, Vice-Almirante José 

Augusto Vieira da Cunha de Menezes; do comandante da Segunda Divisão de 

Esquadra, Contra-Almirante Luiz Roberto Cavalcanti Valicente, além de 

Oficias-generais da Marinha do Brasil, autoridades e civis convidados.                

.                                                                 Fonte: DefesaTV e Tecnodefesa 
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Cerimônia de Abertura da Operação UNITAS 
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Adote uma sala de aula na EAMCE 

 

iante da meta em ampliar o seu corpo discente para 449 alunos a partir 

de 2020, a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará depara com o 

desafio de reformar quatro 

antigas salas de aulas já existentes, 

modernizando sua infraestrutura predial 

e disponibilizando novos equipamentos 

para cumprir a nobre missão de formar 

e prover marinheiros habilitados. Tal 

fato trará o incremento em mais de 50% 

do efetivo atual de alunos, o que tornará 

a Escola do Ceará àquela com o maior 

quantitativo de alunos das Escola de 

Aprendizes-Marinheiros da Marinha do 

Brasil. 

Para a reativação das salas de aula a EAMCE criou o Projeto “Adote 

uma Sala de Aula”, oferecendo, aos Amigos da Marinha interessados, a 

oportunidade e o privilégio de contribuir com a nobre missão dessa Escola, 

“formar Marinheiros para o Corpo de Praças da Armada”.  
 

Os Amigos da marinha que possam participar dessa nobre parceria 

educacional, poderão entrar em contato com a Escola de Aprendizes- 

Marinheiros do Ceará por meio de correio eletrônico ou telefone celular, 

conforme abaixo: 

 
 

          Assessoria de Relações Públicas da EAMCE 

          sheyla@marinha.mil.br     

          98159-8919 – CC(T) Sheyla 
 

          Comando da EAMCE 
          alexandre-silva.pereira@marinha.mil.br   

          98722-2020 – CF Alexandre Silva 
 

                                                               Fonte: EAMCE 
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Alunos da EAMCE 

  

 
A EAMCE PRECISA 

DE VOCÊ! 
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“Um dia de Marinheiro” na EAMCE 

olaborando com a sociedade civil, promovendo ações de integração 

social das pessoas com algum tipo de deficiência, a Marinha do Brasil, 

ciente da vocação da Força Naval no emprego de sua competência e 

habilidade para além de sua missão constitucional precípua, vislumbrou o 

emprego de seus espaços institucionais em prol da efetivação da cidadania, 

atendendo mais especificamente essa finalidade. 

Desta forma, com o objetivo 

de estimular a promoção da inclusão 

social das pessoas com deficiência, 

as Organizações Militares da Marinha 

localizadas na cidade de Fortaleza-

CE (CPCE e EAMCE), realizarão no 

dia 20 de Setembro “Um Dia de 

Marinheiro para Pessoas com 

Deficiência”. O evento é gratuito e 

será realizado na Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará 

para 200 pessoas. Os interessados 

em participar do evento deverão 

realizar sua inscrição pelo site 

(www.marinha.mil.br/eamce) a 

partir do dia 03 de Setembro. O 

evento ofertará atividades típicas da 

rotina militar, assim como atividades 

recreativas para todos os 

participantes.             Fonte: EAMCE                                                     

 

Eventos socioculturais mobilizaram a EAMCE 

o mês de julho passado, eventos socioculturais mobilizaram a Escola 

de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, atraindo a participação da família 

naval. O Grêmio Recreativo Acadêmico Moacir Costa Lopes, 

coordenador das atividades extraclasse do Corpo de Alunos da Turma 

LIMA/2019, promoveu o 5º "ARRAIÁ DO MARUJO", no dia 12, nas quadras 

esportivas da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará. A festa junina reuniu 

a família naval e convidados com diversas atrações como banda de forró, 

quadrilha, brinquedos para as crianças, além de comidas típicas da época. 
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No dia 22, aconteceu a visita ao Parque Estadual do Rio Cocó, com a 

participação de 26 pessoas do Projeto Envelhecer. O Parque Estadual do Rio 

Cocó é considerado o maior parque natural em área urbana da América Latina 

e representa uma atração turística importante na cidade de Fortaleza, 

oferecendo as melhores possibilidades de ecoturismo da cidade. Os 

participantes desfrutaram de um total convívio com a natureza, e receberam 

aulas de alongamento antes de 

percorrerem a trilha principal do 

Parque, que possui 1.350m de 

extensão e baixo nível de dificuldade. 

A caminhada teve a participação da 

bióloga Primeiro-Tenente (RM2-T) 

Evilis, que apresentou informações 

sobre a história do Parque e os 

benefícios sociais para a cidade. Ao 

final, desfrutaram de um piquenique 

onde trocaram experiência e 

conheceram novos amigos. 

No dia 27, foi realizado na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará o 

encontro da Turma November IV em comemoração aos 40 anos de conclusão 

do curso. O evento teve lugar no auditório da Escola, onde foi celebrada missa 

pelo Padre Erlano Leite, pela ocasião da data e em memória aos colegas 

falecidos, no qual o nome de cada um foi pronunciado por um dos integrantes 

da turma. 

Esteve presente, prestigiando essa confraternização, o Comandante da 

EAMCE, Capitão de Fragata Alexandre Silva, sendo recebido pelo mais antigo 

membro da Turma November IV. Para finalizar as atividades, os componentes 

se dirigiram para o descerramento da placa alusivo aos 40 anos da turma e, 

depois, visitaram as instalações dessa Escola.                         Fonte: EAMCE 

 

Passagem de Comando no CIAW 

manhã, dia 23 de agosto, às 10h, ocorrerá a Cerimônia de Transmissão 

do Cargo de Comandante do Centro de Instrução Almirante 

Wandenkolk – CIAW, neste Centro de Instrução. O CIAW tem o 

propósito de capacitar os Oficiais dos diversos Corpos e Quadros para o 

exercício, na paz e na guerra, das funções previstas nas Organizações 

Militares da Marinha. 
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CF Alexandre e convidados na Festa Junina. 

  



 

Sociedade Amigos da Marinha – CE    SOAMAR-CE     Diretoria de Divulgação 
Av. Vicente de Castro, 4917, bairro Vicente Pinzon – Fortaleza/CE  60.180-410 

Fone: (85)3219-5558  soamarce.divulg@gmail 

 
 

Assumirá o Comando do CIAW, o Contra-Almirante Ricardo Pereira da 

Silva, que ocupava o cargo de Subchefe de Logística do Estado-Maior da 

Armada, em substituição ao Contra-Almirante Henrique Renato Baptista de 

Souza. 

 

                                                           


