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Marinha do Brasil no desfile de 7 de setembro em 

Fortaleza 

as comemorações do Dia 

da Independência em 

Fortaleza, a Marinha do 

Brasil se fez representar no 

desfile cívico-militar, com a 

Capitania dos Portos do Ceará e a 

Escola de Aprendizes- 

Marinheiros do Ceará. O desfile 

aconteceu excepcionalmente na 

avenida Historiador Raimundo 

girão, em decorrência das obras 

que acontecem na avenida Beira 

Mar. 

O desfile cívico-militar é uma tradição nacional e conta com a 

participação das forças militares federais e estaduais, além de instituições de 

ensino da rede pública e de instituições diversas. O Capitão dos Portos do 

Ceará, Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana e o Comandante da 

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, Capitão de Fragata Alexandre 

Pereira da Silva, representaram as Organizações Militares da Marinha da 

Marinha, no palanque oficial.                             Fontes: CPCE e SOAMAR-CE 

IV Feijoada da Solidariedade 

erá realizada no próximo sábado, dia 14 de setembro, a IV Feijoada da 

Solidariedade. O tradicional evento, promovido pelas Voluntárias Cisne 

Branco – 3º DN, acontecerá na sede da Capitania dos Portos do Ceará, 

a partir das 12h. Informações e a compra de convites poderão ser na Capitania 
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A representativa presença das mulheres no desfile da 

Marinha. 
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dos Portos do Ceará, com o Sargento Sampaio, 

pelos telefones (85) 3133-5103 /5127. Além do 

reencontro com os amigos e a excelente feijoada, 

haverá também open bar e música ao vivo. Para 

crianças abaixo de 12 anos será concedido 

desconto de 50% no preço do convite. As 

voluntárias Cisne Branco – 3º DN desenvolvem 

trabalhos de apoio social à família naval na 

jurisdição do 3º Distrito Naval. 

Comprometida com o apoio às atividades 

sociais da MB, a Diretoria da SOAMAR-CE, pede o 

comparecimento dos soamarinos, prestigiando 

esse evento das Voluntária Cisne Branco – 3º DN.                                                                    

                                              Fonte: CPCE 

 

Dia do Amigo na Escola de Aprendizes-Marinheiros 

do Ceará. 

 “Dia do Amigo” é uma das 

atividades propostas pela 

União dos Escoteiros do Brasil 

(UEB), no intuito de convidar crianças 

e adolescente para participarem de 

atividades escoteiras em suas sedes 

com a finalidade de estimular o gosto 

pelo Escotismo. O evento, promovido 

pelo Primeiro Grupo de Escoteiros do 

Mar “Marcílio Dias” (1°GEMar), 

aconteceu no dia 24 de agosto, na 

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, e contou com a participação de 

jovens do Programa Forças no Esporte (PROFESP) e seus familiares, 

promovendo a integração entre os participantes e disseminando o Movimento 

dos Escoteiros. A Chefe de seção do 1°GEMar, Adriana Bastos, de 43 anos, 

afirma: “promover a integração, a divulgação e o crescimento dos jovens 

escoteiros, colaborando com a formação do indivíduo que queremos entregar 

à sociedade, é o nosso principal objetivo”.                               Fonte: EAMCE 
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                          Dia do Amigo na EAMCE. 
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Voluntárias Cisne Branco em Fortaleza comemoram 

o Dia do Voluntário. 

 Departamento Voluntárias 

Cisne Branco (VCB) – Núcleo 

Fortaleza-CE realizou, no dia 

28 de agosto, um encontro para 

comemorar o Dia Nacional do 

Voluntariado, instituído por meio da 

Lei nº 7.352, em 1985. Na 

oportunidade, os integrantes das 

VCB – Fortaleza assistiram a uma 

apresentação, em vídeo, da Diretora 

Nacional das VCB, Sra. Leoniza Neves de Aguiar e Sousa Barbosa, abordando 

o trabalho desenvolvido pelos voluntários no País. 

Além disso, os participantes do encontro puderam trocar ideias e falar um 

pouco de sua experiência com o voluntariado. Para a voluntária Conceição 

Marques, o evento trouxe a vivência de momentos importantes. “O novo estilo 

de trabalho do voluntariado nem sempre permite que estejamos todas juntas 

ao mesmo tempo e essa troca de experiência sempre colabora para busca de 

um trabalho cada vez melhor”.                                            Fonte: Com3DN 

 

Adote uma sala de aula na EAMCE 

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 
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A EAMCE PRECISA 

DE VOCÊ! 
  

                                                                      Com3DN

 

           Voluntárias Cisne Branco em Fortaleza. 
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