Boletim Informativo
nº 26 Abril 2012.

SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
SOAMAR Campinas
Por uma mentalidade marítima!
Fundada em 09/09/1982
FERNANDO CESAR DA SILVA MOTTA
CONTRA-ALMIRANTE FUZILEIRO NAVAL
COMANDANTE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ALMIRANTE ADALBERTO NUNES - CEFAN

O CEFAN

Com muito orgulho aceitei esse convite para escrever algumas palavras sobre o nosso revitalizado Centro de
.
Educação Física Almirante Adalberto Nunes, conhecido carinhosamente por todos como CEFAN, uma organização
militar da Marinha do Brasil, totalmente dedicada ao esporte e à educação física, atividades essenciais à manutenção da
saúde, do espírito de camaradagem e da capacidade laboral e operativa dos militares. Com esse espírito, o CEFAN
apóia diversas Organizações Militares e instituições civis nas atividades de Educação Física e esportes, e também
ministra cursos regulares para militares de formação, especialização e aperfeiçoamento em Educação Física.
É importante que a sociedade brasileira conheça esse patrimônio nacional, um verdadeiro legado dos 5º Jogos
Mundiais Militares Rio 2011. O complexo esportivo do CEFAN possui aproximadamente 225 mil metros quadrados e
fica estrategicamente localizado, na Avenida Brasil, o principal eixo de acesso à cidade do Rio de Janeiro, próximo ao
Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim e às principais vias expressas do Rio de Janeiro, a Linha Amarela e a
Linha Vermelha. Aqui possuímos condições ideais para a prática e desenvolvimento de várias modalidades esportivas,
uma vez que possuímos as seguintes instalações: dois campos de futebol, ginásio poliesportivo totalmente climatizado
com uma quadra central e duas de apoio, piscina olímpica e fosso para saltos ornamentais, área para lutas, pista de
atletismo credenciada pela Federação Internacional de Atletismo, arena de esportes de areia com campo de beach
soccer e quatro quadras de vôlei de praia, estande de tiro esportivo, área aberta com quadras poliesportivas e a mais
moderna pista de obstáculos de pentatlo naval, esporte exclusivamente marinheiro.
Isso não é tudo. O apoio necessário de repouso e reabilitação essenciais ao bom desempenho de atletas é
garantido com um setor de hospedagem de atletas com 394 leitos e com o Serviço de Reabilitação Físico-Funcional,
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garantido com um setor de hospedagem de atletas com 394 leitos e com o Serviço de Reabilitação Físico-Funcional,
onde a fisioterapia e a pesquisa científica caminham de mãos dadas para recuperar e desenvolver as potencialidades
dos atletas e de nossos militares, respeitando as individualidades de cada um deles, seja qual for a modalidade
praticada ou o objetivo traçado.
Desde 2009 temos celebrado, com a autorização do Comando da Marinha, convênios com entidades civis e
esportivas, com o intuito de fomentarmos a prática esportiva em nossa cidade e, colaborarmos com o projeto
olímpico brasileiro. Em julho de 2011, vivemos um dos momentos mais importantes de nossa história, quando
fomos palco das modalidades pentatlo naval e taekwondo, durante os 5º Jogos Mundiais Militares, o maior evento
desportivo militar já realizado no mundo.
Recentemente, o Comitê Organizador da Olimpíada de 2016 divulgou o CEFAN como sendo uma das 172
sedes que serão incluídas no guia oficial de locais de treinamento para os Jogos do Rio de Janeiro. O guia será
publicado durante os Jogos olímpicos de Londres, em julho de 2012. Uma conquista e tanto, fruto de um árduo
trabalho de toda a minha tripulação, Oficiais, Praças, Servidores Civis, verdadeiros Fuzileiros-Marinheiros,
Marinheiros-Fuzileiros, com quem não me canso de dividir o orgulho de ser o Comandante dessa maravilhosa
Organização Militar.
Esporte é vida...viva o esporte! ADSUMUS e VIVA A MARINHA!
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DATAS COMEMORATIVAS ABRIL
01: 54º Aniversário do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais
02: 21º Aniversário da Corveta Jaceguai
03: 49º Aniversário do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro
05: 51º Aniversário do Centro de Comunicação Social da Marinha
08: 18º Aniversário do Centro de Controle de Inventário da Marinha
10: 27º Aniversário do Navio-Balizador Tenente Boanerges
12: Dia do Corpo de Engenheiros da Marinha
13: 35º Aniversário da Diretoria de Abastecimento da Marinha
14: 15º Aniversário do Comando do 8º Distrito Naval
22: Dia da Ciência, Tecnologia e Inovação na Marinha
22: 55º Aniversário da Divisão Anfíbia
23: 38º Aniversário do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte
26: 28º Aniversário do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
28: 17º Aniversário do Navio Patrulha Guajará
29: 1º Aniversário da Companhia de Defesa Química, Biológica e Nuclear de Aramar

Como ingressar na Marinha do Brasil
Busque informações no site abaixo, Diretoria de Ensino da Marinha, sobre as oportunidades de ingresso na
Marinha do Brasil de acordo com o seu nível escolar, idade, sexo etc.
Fique atento a abertura de editais com as instruções específicas para cada processo seletivo.
Informe-se sobre as oportunidades de seguir carreira na Marinha do Brasil. Conheça a sua Marinha!
https://www.ensino.mar.mil.br/sitenovo/ingresso.html

Aniversariantes do mês de Abril
Felicidades, saúde e paz para todos!
01 . Adailton Santos Silva
02. Antonio Risalitti
13. Márcia Ferraresi Araújo
15. Geraldo Rodovalho
22. Wesley Pacheco
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Almoço com o Almirante
Representando a Soamar -Campinas, o nosso
diretor financeiro Valter Sousa e sua esposa
Maria Aparecida compareceram ao "almoço
com o almirante" realizado, no Centro Cultural
da Marinha em São Paulo, no dia 28 de março.
Na ocasião ofertaram ao Comandante do 8º
DN, Vice- Almirante Gusmão, um exemplar do
livro" Soldados que Vieram de Longe – “Os 42
Heróis Brasileiros Judeus da 2ª Guerra Mundial
" de autoria do Soamarino do Rio de Janeiro
Prof. Israel Blajberg, Este livro foi lançado em
Campinas , com apoio da SOAMAR Campinas,
em atividade cultural no dia 1º de março.

A SOAMAR Campinas parabeniza a sua ex-vice-presidente e soamarina
Márcia Ferraresi Araújo pela recente promoção à Segundo - Tenente.
Márcia! Receba um BRAVO ZULU por mais esta conquista.

Convenção Nacional e Posse do novo Presidente da SOAMAR Brasil
Será realizada em Fortaleza, no dia 16 de Novembro de 2012, no Marina Park
Hotel, com a presença do Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio Soares
de Moura Neto, a posse do novo presidente da SOAMAR Brasil. No dia 17 de Novembro
segue-se a convenção nacional. Em breve teremos maiores informações sobre este
grande evento, visando facilitar a programação e participação das diversas Soamares .
Vamos todos prestigiar a posse do amigo e soamarino Cesar Menton de Vasconcelos.

A Sociedade Amigos da Marinha-Campinas
Convida para a reunião comemorativa ao 147º Aniversário da Batalha Naval do
Riachuelo, Data Magna da Marinha, a ser realizada no Hotel Noumi Plaza, no dia 15 de
junho às 19:30 horas.
Na ocasião, o CMG (RM1) Francisco Eduardo Alves de Almeida, do Centro de Estudos
Políticos-Estratégicos da Escola de Guerra Naval, fará uma palestra abordando a
participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial com a Divisão Naval em Operações
de Guerra (DNOG).
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Palavra do Comandante
Capitão-de-Fragata Robson Neves FERNANDES
Capitão dos Portos de Tabatinga
(fernandes@cft.mar.mil.br)
A CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA
A então Delegacia Fluvial de Tabatinga, criada em 26 de novembro de 1969, pelo Decreto Nº 65.749, teve suas instalações
inauguradas em 26 de outubro de 1982. Em 2002, foi elevada à condição de Capitania, passando a ser designada como Capitania
Fluvial de Tabatinga (CFT).

A CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA

A área de jurisdição da Capitania, situada na meso-região do Alto Solimões e inserida no contexto da tríplice fronteira (BrasilColômbia-Peru), abrange os municípios de Amaturá , Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São
Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins, estendendo-se por mais de 200.000 Km2 e comportando cerca de 1.700 milhas
navegáveis nas calhas dos principais rios da região – Solimões, Javari, Içá e Jutaí, ao longo dos quais a Capitania é legalmente
responsável pela segurança da navegação, salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição hídrica.
As hidrovias são as verdadeiras “estradas” na região do Alto Solimões, daí advém a significativa responsabilidade que repousa
sobre a Capitania Fluvial de Tabatinga. Diuturnamente, empreende ações de inspeção naval, com a finalidade de fiscalizar e
estimular o cumprimento das Normas da Autoridade Marítima.
A Capitania no cumprimento de suas atribuições legais, não se tem limitado à adoção de medidas meramente repressivas. Antes
de tudo, a ênfase está na orientação e na conscientização. Nesse tocante, no ano de 2011, foram realizados cursos do Ensino
Profissional Marítimo em todos os municípios do Alto Solimões, tendo sido regularizada a situação de cerca de 220 aquaviários.
Em paralelo, foi incrementada a realização de palestras e buscou-se estreitar laços com as diversas comunidades de aquaviários da
região. É justamente com esse espírito que estão sendo empreendidas as campanhas “Navegue Legal” e “Coletes Salvam Vidas”
com o propósito, respectivamente, de trazer à legalidade um significativo número de embarcações que hoje navegam
irregularmente e de estimular o uso de coletes.
Novos desafios estão sendo lançados à nossa Capitania, mercê da importância estratégica cada vez maior conferida a esta região
de Tríplice Fronteira. Estes são enfrentados com a mesma valentia e motivação demonstrada pelos que nos antecederam,
mantendo viva a tradição de eficiência e profissionalismo da nossa gloriosa MARINHA DO BRASIL.
CFT – PRESENÇA DA MARINHA NO ALTO SOLIMÕES

Atividade de Inspeção Naval nas embarcações regionais

