Boletim Informativo
nº 29 Julho 2012.

SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
SOAMAR Campinas
Por uma mentalidade marítima!
Fundada em 09/09/1982
Palavra do Almirante
Wilson Pereira de Lima Filho
Contra-Almirante
Comandante da 2º Divisão da Esquadra
O Comando de uma Força Naval Operativa
É com muita satisfação que me dirijo aos leitores deste entusiástico periódico da Sociedade dos
Amigos da Marinha (SOAMAR) em Campinas. Desde 12 de janeiro de 2012, exerço o cargo de
Comandante da 2a Divisão da Esquadra (ComDiv-2), que é uma das forças operativas da Marinha do
Brasil. É importante que o leitor conheça um pouco da estrutura da Esquadra, que é o cerne do Poder
Naval brasileiro. A nossa Esquadra, tradicionalmente, é comandada por um Comandante-em-Chefe
(COMEMCH), cargo hoje exercido pelo Vice-Almirante
.
Eduardo Bacellar Leal Ferreira. O
COMEMCH possui três Forças-tipo subordinadas, que em síntese são responsáveis pela manutenção,
adestramento básico e emprego específico de seus meios. Estas Forças são: a Força de Superfície, a
Força de Submarinos e a Força Aeronaval. Também subordinadas ao COMEMCH, existem duas
Forças eminentemente operativas, vocacionadas para planejar, executar e avaliar operações navais,
são elas: a 1a Divisão da Esquadra e a 2a Divisão da Esquadra, a qual tenho o privilégio de comandar.
Durante o ano de 2012, a Divisão sob meu comando já desenvolveu inúmeras atividades,
conduzindo a Operação ADEREX-I (Abril), com a participação dos seguintes meios navais: Fragata
Niterói, Fragata Greenhalgh, Fragata Bosísio, NT Alte Gastão Motta, Submarino Tupi e Helicópteros
da Força Aeronaval. Nesta viagem foram realizados diversos exercícios na área marítima
compreendida entre o Rio de Janeiro e Santos. Nesta operação, a Força Naval esteve presente na
Bacia de Santos, realizando ações de patrulha naval e presença na área do Pré-sal, região de
importância estratégica de nossa Amazônia Azul. Ainda nesta operação a Esquadra teve a
oportunidade pioneira de operar com a recém-adquirida aeronave P-3AM, da Força Aérea Brasileira.

Fragata se aproxima para Reabastecimento no Mar
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No mês de maio, a Div-2 conduziu a Operação Pesquisex-I, quando esteve presente na Bacia
Petrolífera de Campos, desenvolvendo atividades relacionadas à avaliação e aprimoramento de
procedimentos, e realizando operações focadas no patrulhamento das águas jurisdicionais brasileiras
na área marítima compreendida entre Rio de Janeiro e Vitória. Nesta comissão, o Comandante da
Força e seu Estado-Maior estiveram embarcados na Corveta Barroso. Além deste Navio que foi
projetado e construído no Brasil, participaram da comissão a Fragata Greenhalgh e a Fragata Niterói.

Esquadra presente na Bacia de Campos

Outro importante desafio da Div-2 em 2012, é decorrente da decisão do Comandante da
Marinha do Brasil, Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto em aceitar o convite do
USSOUTHCOM (Comando Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos da América para o
Atlântico Sul) para o Brasil atuar como Combined Forces Maritime Component Command
(CFMCC), ou seja, Comandante de todo o Componente de Forças Marítimas Combinadas na
Operação Panamax- 2012, sendo o CFMCC exercido pelo Comandante da 2ª Divisão da Esquadra.
O exercício será conduzido no período de 6 a 17 de agosto deste ano, como um grande Jogo de
Guerra, com meios navais e aeronavais simulados, realizado em Mayport, Flórida, com a
participação de representantes de 16 países, em um total de mais de 300 integrantes.
Assim, o estimado leitor pode aquilatar o quão intensa, desafiante e vibrante é a vida de um
Almirante Comandante de Força. Divido com as senhoras e senhores o meu entusiasmo e orgulho
em ser um integrante da Marinha do meu país, e solicito a todos, especialmente, os Soamarinos que
continuem a se constituir neste importante elo entre a Marinha e a sociedade brasileira, conscientes
da grande importância do mar para o nosso país e cientes de que um país com dimensões estratégicas
e riquezas naturais como o Brasil necessita de uma Marinha cada vez mais crível e forte.
Viva a Marinha! Viva o Brasil!
“Feliz o marinheiro que chega ao porto e encontra um amigo!”

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
http://www.densm.mar.mil.br/marinhafn/concursos.jsp
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DATAS COMEMORATIVAS JULHO
01: 43º Aniversário da Diretoria de Administração da Marinha
05: 78º Aniversário do Tribunal Marítimo;
07: 71º Aniversário da Base Naval de Natal;
07: 32º Aniversário do Ingresso da Mulher nas fileiras da Marinha;
09: 47º Aniversário do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes Rego
11: 155º Aniversário da Capitania dos Portos de Ceará
13: 53º Aniversário do Instituto de Pesquisas da Marinha
17: 98º Aniversário da Força de Submarinos (Dia do Submarinista);
21: Memória aos Mortos da Marinha em Guerra
22: 31º Aniversário do Aviso de Instrução Guarda-Marinha Jansen
22: 31º Aniversário do Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito
23: 26º Aniversário do Rebocador de Alto-Mar Triunfo
28: 61º Aniversário do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha
28: 1º Aniversário do Centro de Guerra Eletrônica da Marinha
28: 276º Aniversário de Criação do Comando da Marinha do Brasil

Aniversariantes do mês de Julho
Felicidades, saúde e paz para todos!
07 . Arly de Lara Romeo
13. Yullo Dechichi
15. Paulo Motta
21. Ana Maria F. Cunha
27. Maria José Passeri Santiago

Convenção Nacional e Posse do novo Presidente da SOAMAR Brasil
A Soamar Campinas irá prestigiar a Convenção Nacional da SOAMAR e posse do Soamarino Cesar
Menton de Vasconcelos, em substituição ao Soamarino Valter Porto, na presidência da Soamar
Brasil, a ser realizada em Fortaleza no período de 15 à 18 de Novembro, no Marina Park Hotel,
com a presença do Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto.
Já temos a confirmação de 14 soamarinos de Campinas que seguirão acompanhados de
familiares.
Participe você também !!!!!

Espaço Soamar Campinas -
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Patrulheiros Campinas
No dia 12 de Julho, o Soamarino e Membro do Conselho Deliberativo desta Soamar,
Adailton José Santos Silva foi o Patrono dos 100 jovens, 9º e 10º Turmas de 2012, que
se formaram como Patrulheiros de Campinas pelo Círculo de Amigos do Menor
Patrulheiro de Campinas (CAMPC). Trata-se de projeto permanente do Rotary Club
Campinas Sul, que prepara e encaminha jovens carentes para o mercado de trabalho
como aprendizes de Assistente Administrativo.
Parabéns aos jovens formandos e ao nosso amigo Soamarino!

Espaço MARINHA DO BRASIL
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Palavra do Comandante
Paulo CESAR MACHADO
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Capitão dos Portos da Amazônia Ocidental
Operação Parintins2012
Em 11 de janeiro de 2012, assumi o Cargo de Capitão dos Portos da Amazônia Ocidental, cônscio da difícil e

A CAPITANIA FLUVIAL DE TABATINGA

nobre tarefa de zelar pela segurança da navegação e pela salvaguarda da vida humana, em uma região em que as
“estradas são os rios”. Abrangendo uma área correspondente a 23% do território nacional, em 22.000 Km de vias
navegáveis, a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) possui 8 Organização Militares subordinadas,
localizadas nos seguintes municípios: Parintins (AM), Itacoatiara (AM), Porto Velho (RO), Humaitá (AM), Tefé (AM),
Boca do Acre (AM), Eirunepé (AM) e Guajará-Mirim (RO), além de um Destacamento em São Gabriel da Cachoeira
(AM), que nos auxiliam a cuidar das difíceis tarefas inerentes a uma Capitania deste porte.
Na CFAOC e em suas OM subordinadas, 215 militares e 20 Servidores Civis trabalham junto à comunidade
fluvial, na prestação de diversos serviços, emissão de documentos, formação de aquaviários e atividades de
fiscalização, para um universo de cerca de 30.000 embarcações inscritas.
Um dos pontos máximos em relação à fiscalização de embarcações é atingido pela Operação Parintins, que
ocorre anualmente no final do mês de junho, para garantir a segurança de todos os passageiros que se deslocam por
meio hidroviário, para participar do Festival Folclórico de Parintins, no Estado do Amazonas. Neste ano, a referida
Operação foi realizada entre os dias 25 de junho e 04 de julho, e empregou cerca de 500 militares, entre homens e
mulheres, além dos seguintes meios navais:
- Quatro (4) navios, sendo três (3) Navios-Patrulha Fluviais e um (1) Navio de Assistência Hospitalar;
- Dois (2) helicópteros; e
- Trinta e duas (32) embarcações de Inspeção Naval e de apoio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental e
das Agências Fluviais de Parintins e Itacoatiara.
A Marinha montou a sua base em três postos: no Encontro das Águas (Manaus), em Itacoatiara e Parintins.
Além disso, diversos órgãos foram convidados pela Marinha do Brasil para participar da fiscalização no Encontro das
Águas, ou apoiaram a sua realização. Entre eles destacamos: ANTAQ, ANVISA, Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Amazonas, IBAMA, Polícia Federal, Polícia Militar do Estado do Amazonas, e Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos.
Contando com uma forte estrutura, a Operação resultou em um grande sucesso, sem a ocorrência de nenhum
acidente. Durante o Festival, foram contabilizadas trezentas e quatro (304) embarcações na cidade de Parintins, com
uma quantidade estimada de 15.000 passageiros.

Espaço MARINHA DO BRASIL
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Assim, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental, Delegacia e Agências
subordinadas, trabalha de forma diuturna, de forma a contribuir para o aumento da segurança da navegação, da
salvaguarda da vida humana e da prevenção da poluição hídrica, tarefas precípuas da Autoridade Marítima Brasileira.
“ Na Amazônia...............CFAOC é presença forte!!!”

Imagens obtidas na base de inspeções situada no encontro das águas ( rio Negro e Solimões).

Espaço Divulgação
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XV Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha
As inscrições para o XV SPOLM ainda estão abertas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no sítio
http://www.casnav.mar.mil.br/spolm/.
Programação da Sessão Plenária – 23 de agosto de 2012
OHora:
XV Simpósio
de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha (SPOLM) será realizado nos dias 23 e 24AGO, na
8h às 8h30
Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro. O tema deste ano, “Defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia
Azul”, permitirá que Forças Armadas, Empresas, Universidades, Centros de Pesquisas e outros órgãos possam
Credenciamento
compartilhar informações e experiências, identificar sinergias para a execução de projetos, formar parcerias e captar
Hora: 8h30
às 9h qualificados alinhando-se aos esforços da Marinha para tornar mais eficiente o Gerenciamento
recursos
humanos
da
Amazônia
Azul.
Abertura:
Almirante-de-Esquadra
Wilson Barbosa Guerra, Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha
Hora: 9h às 9h40
Tema: Diretoria de Portos e Costas - Desafios na Amazônia Azul
Palestrante: Vice-Almirante Ilques Barbosa Junior - Diretor de Portos e Costas
Hora: 10h20 às 11h
Tema: A Produção de Petróleo no Mar e a Logística na Defesa Ambiental
Palestrante: Humberto Spínola de Araújo - Gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde da Atividade de
Exploração e Produção (E&P) - Petrobras
Hora: 11h às 11h40
Tema: Give Probability a Chance
Palestrante: Alan R. Washburn – Professor da Naval Postgraduate School

