
 

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 

 
 

                                                                                                                                       

 

155 Anos 
 

                                                                                                                                                                              

Comemorado ontem os 155 Anos de Criação da 

Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará 

ntem, pela manhã, a bordo do “Navio de Pedra” Ceará, foi realizada 

cerimônia cívico-militar alusiva aos 155 Anos de Criação da Escola de 

Aprendizes-Marinheiros do Ceará. O Comandante da Escola, o 

Capitão de Fragata Alexandre Pereira da Silva, fez a leitura da Ordem do 

Dia, perante as autoridades civis e militares presentes, do Corpo Funcional e 

do Corpo de Alunos da EAMCE, e demais convidados.  

 Estiveram presentes à cerimônia, o 

Comandante da 10ª Região Militar, General de 

Divisão Fernando José Soares da Cunha Matos; o 

Comandante da Base Aérea de Fortaleza, Coronel-

Aviador Alex Pereira de Souza; o Capitão de Fragata 

José Roberto representando o Capitão dos Portos do 

Ceará e o presidente da SOAMAR-CE, Dr. Meton 

César de Vasconcelos.  

 Na ocasião, o Comandante da EAMCE ofereceu 

aos convidados presentes, álbum de memória que 

retrata em valiosas imagens a evolução histórica 

dessa secular Instituição de Ensino da Marinha do 

Brasil no Ceará.                     

                                                                                   Fonte: SOAMAR-CE 

PHM Atlântico cumpriu missão no Ceará 

pós cumprir missão relativa ao monitoramento e recolhimento de óleo 

nas praias cearenses, vazado criminosamente no oceano, o Porta 

Helicópteros Multipropósito PHM Atlântico, Navio Capitânia da 
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Autoridades no Cerimonial à Bandeira, no “convoo” 

do PHM Atlântico. 
 

Esquadra, “suspendeu” na manhã do dia 25 de novembro, para Recife e 

Maceió, onde fará escalas antes de retornar ao Rio de Janeiro.  

 Como maior navio da Esquadra, o PHM Atlântico também 

desempenhou relevante papel de relações públicas da Marinha do Brasil no 

estado do Ceará, por meio de seu comandante, o Capitão de Mar e Guerra 

Giovanni Correia e tripulação. Cerca de 6.300 pessoas visitaram a 

embarcação nos dias de visitação pública, incluindo as visitas de grupos 

específicos convidados para conhecer esse colosso da Engenharia Naval e 

orgulho da Marinha do Brasil. Dentre esses grupos, destacamos a visita de 

40 integrantes do 1º Grupo de Escoteiros do Mar “Marcílio Dias” (1o GEMar), 

vinculados à Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará. 

 A permanência do PHM Atlântico no porto de Fortaleza trouxe também 

a presença de autoridades navais, como o Comandante em Chefe da 

Esquadra, o Vice-Almirante José Augusto Vieira da Cunha de Menezes; o 

Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante Alan Guimarães Azevedo e 

o Comandante da 2ª Divisão da Esquadra, Contra-Almirante Luiz Roberto 

Cavalcanti Valicente, que foram recepcionados pelo Capitão dos Portos do 

Ceará, Capitão de Mar e Guerra Madson Cardoso Santana e pelo 

Comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, Capitão de 

Fragata Alexandre Pereira da Silva. 

 No final da tarde de seu 

último dia de permanência na 

capital cearense, foi realizada a 

bordo a tradicional Cerimônia à 

Bandeira, com a presença das 

autoridades navais citadas, do 

Governador do Estado, Camilo 

Santana, do Presidente da 

Companhia Docas do Rio Grande 

do Norte, Almirante de Esquadra 

RM1 Elis Treidler Öberg, do 

Comandante da 10ª Região 

Militar, General de Divisão 

Fernando José Soares da Cunha Matos, do Presidente da SOAMAR-CE, Dr. 

Meton César de Vasconcelos, de autoridades federais e estaduais, 

soamarinos e convidados. 
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                      Hangar de Helicópteros.                                               Convés de voo. 
 

                                                                                      

 

 

 Em visita guiada às dependências do navio, além do convés de voo, 

foram mostrados o hangar de veículos blindados, o hangar de helicópteros, 

o bem equipado centro hospitalar e o centro de operações e combate, 

complexas e modernas instalações em meio a um incontável número de 

corredores e escadas repletos de variados equipamentos. Inegavelmente, 

uma aquisição de grande relevância para os meios navais, mantendo a 

Marinha do Brasil preparada para a defesa da Amazônia Azul e da soberania 

do nosso País.                                                              Fonte: SOAMAR-CE 

Promoção de Almirantes em novembro de 2019 

 Marinha do Brasil divulgou a promoção de almirantes, conforme o 

Decreto Presidencial de 21 de novembro de 2019, contando 

antiguidade a partir do dia 25 do mesmo mês. Na relação de nomes 

de oficiais-generais promovidos está o Vice-Almirante José Augusto Vieira da 

Cunha de Menezes, que foi promovido a Almirante de Esquadra, que antes 

de ontem, recebeu sua nova patente das mãos do Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior.     

 Com sua Ascenção, o Almirante de Esquadra José 

Augusto Vieira da Cunha de Menezes, que esteve em 

Fortaleza nos últimos dias, deixará o cargo de 

Comandante em Chefe da Esquadra e passará a ocupar 

o cargo de Diretor-Geral do Material da Marinha. No 

mesmo Decreto, foram também promovidos outros 

oficiais-generais e oficiais superiores, bem como 

designados para diversos cargos na Marinha do Brasil, 

os quais são saudados e parabenizados pela SOAMAR-

CE. A relação completa pode se acessada no “weblink” 

https://www.marinha.mil.br/promocaoecargosdealmirantes          Fonte: MB 
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Começou hoje a Feira Internacional de Logística - 

EXPOLOG 

omeça hoje no Centro de Eventos em Fortaleza, a EXPOLOG 2019 - 

Feira Internacional de Logística, que reúne os principais operadores 

do setor logístico, do comércio exterior, de transporte, como 

exportadores e importadores que integram a cadeia produtiva da logística, 

além de empresas interessadas em mercados globais. 

 De acordo com a organização do evento, “Trata-se de um setor 

dinâmico, influenciado diretamente por decisões governamentais, pela 

situação econômica do Brasil e do mundo, e pelas novidades da tecnologia. 

Em 2018, reunimos mais de 100 expositores e foram gerados mais de R$ 20 

milhões em negócios. Nossa meta é ultrapassar esses números”. Também 

está entre os objetivos do evento, proporcionar um ambiente adequado para 

networking, reforçar a marca e novos contatos entre os elos da cadeia 

produtiva de logística das Regiões Norte e Nordeste e as demais. Para isso, a 

programação do evento terá palestrantes de renome nacional, abordando 

temas de relevância para o segmento. O evento ocorrerá nos dias 27 e 28 

de novembro de 2019, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. 

                                                                         Fonte: Diário do Nordeste 
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