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. (USN) realizam um intercâmbio de oficiais que, por dois
Desde 1962, a Marinha do Brasil (MB) e a United States Navy
anos, desenvolvem o trabalho de instrutoria em suas respectivas Escolas Navais. Servir na Academia Naval de Annapolis (USNA,
da sigla em inglês), além do orgulho de representar o Brasil e, em particular, a MB, é conhecer de perto a formação dos futuros
oficiais da Marinha mais poderosa do planeta. Desde o processo de seleção até o momento do desligamento, o oficial de
intercâmbio naquela instituição é surpreendido por enormes desafios.
Para participar do processo seletivo para o intercâmbio na USNA é necessário estar no primeiro ou segundo ano do
posto de Capitão-de-Corveta do Corpo da Armada. A função de instrutoria compreende atuar ativamente no ensino das
disciplinas de navegação básica, navegação avançada, marinharia e manobras táticas tanto em sala de aula como a bordo dos YP
(Yard Patrol Craft), os navios da USNA equivalentes aos Avisos de Instrução da nossa Escola Naval. Assim, para que o oficial
designado esteja apto para exercer as suas funções, o processo seletivo é bastante rigoroso. Na parte profissional, são
realizadas provas escritas de marinharia, navegação, máquinas, controle de avarias, comunicações e operações navais. No que
tange ao idioma inglês, o rigor não é menor. O oficial é submetido a uma bateria de exames aplicados pela Diretoria de Ensino
da Marinha (DEnsM), além de ter que apresentar uma pontuação mínima no Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ou
no Michigan Test of English Language Proficiency” – MTELP.
Todo esse rigor não é em vão. Ao chegar a Annapolis, o oficial precisa se adaptar a um novo sistema de ensino e
compreender, em curto período, as nuances da USNA e o que se espera de seus instrutores. Para que essa fase de adaptação
seja bem sucedida, é também de fundamental importância a atuação de seu antecessor, o oficial que está sendo rendido na
função. Ele é o responsável por transmitir, em poucos dias, o máximo que puder sobre as atividades desenvolvidas ao longo dos
dois anos e detalhes da cultura e dos costumes locais essenciais para uma vida sem percalços. No meu caso, tive a grata
satisfação de render um velho amigo desde os idos tempos de Escola Naval, o então Capitão-de-Corveta Gustavo Callero Garriga
Pires, que, por seus predicados como pessoa e oficial, tornou a minha adaptação e da minha família bem mais tranquila.
Ensinar na USNA é um desafio diário. Os Midshipmen ou Mids (como são denominados os Aspirantes da USNA) são
jovens rigorosamente selecionados. O candidato deve submeter seu currículo à assessoria de um senador representante de seu
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estado juntamente com um carta de intenção de frequentar a Academia Naval. Dependendo da avaliação que o candidato
(ou candidata já que cerca de 25% da Brigade of Midhipmen, o Corpo de Aspirantes da USNA, é composto por mulheres)
obtenha será chamado para uma entrevista a qual pode ser realizada pelo próprio parlamentar ou pelo seu secretariado.
Assim, caso seja selecionado, seu nome seguirá como indicação de um senador, requisito indispensável para ser admitido.
Depois de todo esse processo, ainda não há a garantia de que o candidato seja admitido. Ele ainda será submetido ao crivo da
própria USNA que, em 2009, recebeu mais de 13.000 indicações para selecionar cerca de 1250.
A cada instrutor são confiadas, por semestre, três ou quatro seções de Midshipmen, as quais possuem entre 20 e 30
alunos. Durante o semestre, além das aulas teóricas em sala de aula, há várias saídas programadas com os YP que permitem
aos MIDS praticar o que aprenderam na teoria além de contribuir para o desenvolvimento de trabalhos em equipe e do
exercício da liderança, uma prioridade daquela instituição.
O trabalho desenvolvido a bordo dos YP merece uma menção à parte. Dentro do escopo geral de adaptação à nova
função, os oficiais instrutores do Departamento de Marinharia e Navegação (SEANAV, da sigla em inglês), do qual o oficial
brasileiro faz parte, qualificam-se como Officers in Charge (OIC), ou oficiais encarregados dos YP. O processo envolve provas
escritas de sistemas de bordo, preparação de cartas náuticas para navegação e manobras em águas restritas e de atracação,
desatracação, manobra de homem ao mar, fundeio de precisão e simulação de avarias diversas.
Todo esse processo ocorre porque, ao ser qualificado, o oficial, seja de que nacionalidade for, quando está a bordo
em manobras ou instrução, passa a ser o Comandante daquele navio, com todas as prerrogativas e responsabilidades que o
cargo exige. Como extensão da função de OIC, dependendo de seu desempenho, o oficial ainda pode ser selecionado para a
função de Officer of Tactical Command (OTC) que lhe dará a oportunidade de comandar um grupo tarefa de até 6 navios,
durante os estágios de verão, em viagens para fora da área de operações de Annapolis a qual compreende uma porção da
baía de Chesapeak, próxima a USNA e o próprio rio Severn sobre cujas margens está localizado o Yard (Como informalmente
a USNA é chamada pelos MIDS).
Cabe mencionar que o oficial de intercâmbio na USNA também desfruta de uma grande oportunidade cultural. Além
de um oficial do Brasil, há oficiais de intercâmbio de outras nações como Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Japão,
México e Coréia do Sul. Os internacionais, como são conhecidos os oficiais de intercâmbio, constituem uma pujante
comunidade que permite o desenvolvimento de sólidas amizades além, é claro, do intercâmbio cultural favorecido por festas
mensais nas quais as famílias anfitriãs apresentam suas tradições, culinária e costumes. Por estarem vivenciando situações
muito parecidas longe de suas terras natais, os internacionais desenvolvem laços de amizade e solidariedade que
permanecem mesmo após o fim do intercâmbio.
Pelas oportunidades que proporciona, servir na USNA é motivo de orgulho pessoal e profissional. Orgulho pessoal por
estar imerso em uma cultura diferente e poder, junto à família, vivenciar experiências sem precedentes. Orgulho profissional
por estar em contato com militares altamente qualificados e motivados de uma Marinha que opera em todos os oceanos o
que permite um aprendizado contínuo e um grande acúmulo de conhecimentos desde o momento em que ali pisamos pela
primeira vez.
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DATAS COMEMORATIVAS DE SETEMBRO
02: 51º Aniversário do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
03: 33º Aniversário da Fragata Independência
07: 190º Aniversário da Independência do Brasil
07: 77º Aniversário da Odontoclínica Central da Marinha
08: 45º Aniversário do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste
09: 36º Aniversário do Navio Faroleiro Almirante Graça Aranha
15: 14º Aniversário do Centro Médico Assistencial da Marinha
17: 88º Aniversário da Diretoria de Engenharia Naval
18: 14º Aniversário do Navio Patrulha Babitonga
25: 16º Aniversário do Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande
25: 14º Aniversário da Diretoria de Contas da Marinha
27: Dia Marítimo Mundial
28: Dia do Hidrógrafo
29: 2º Aniversário do Centro de Adestramento Almirante Newton Braga
30: Dia dos Capelães da Marinha

Aniversariantes do mês de Setembro
Felicidades, saúde e paz para todos!

03 . Maria Aparecida Veríssimo
04. Paulo Saram
Como ingressar na Marinha do Brasil
Revistas navais

Visite o link

http://www.mar.mil.br/Revistas_Navais/revistas.html

e acesse diversas revistas com assuntos sobre
as atividades da Marinha do Brasil e temas
ligados ao poder naval.

Busque informações nos sites 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

Espaço Soamar Campinas -
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30 Anos.....
Em 1979, assumiu o Ministério da Marinha o Almirante-de-Esquadra
MAXIMIANO Eduardo da Silva Fonseca com novas idéias. Entre elas ele considerou a
existência em Santos, desde 1972, de uma Associação congregando personalidades
condecoradas pela Marinha em São Paulo e sugeriu a criação de uma Sociedade dos
Amigos da Marinha a nível nacional. A partir deste momento diversas Sociedades
foram sendo criadas.
Surgi no horizonte uma idéia para que os atos solitários de divulgação da
Marinha em Campinas, fossem organizados mediante a participação ativa em
Sociedade dos apaixonados pela Marinha.
Campinas, importante cidade do interior de São Paulo, mas sem ter acesso ao
mar ou rio navegável e sem possuir organização militar da marinha, aparentemente
não tinha os requisitos básicos para a criação de uma SOAMAR de forma a atender às
suas finalidades estatutárias. Mas, tendo um histórico da presença dos seus filhos na
marinha e contando com a iniciativa e entusiasmo do Senhor Juarez Alves, que
convidou João Rodrigues Santiago e Plínio Soares, todos com filhos oficiais da
marinha, e mais algumas proeminentes personalidades da sociedade campineira
para fundarem a Sociedade dos Amigos da Marinha em Campinas, em 9 de
setembro de 1982.
Assim, em 13 de setembro realizamos uma reunião comemorativa conjunta
com o Rotary Club Campinas Sul, atualmente presidido pelo soamarino Adailton José
Santos Silva . Além dos associados tivemos a honrosa participação das seguintes
personalidades: Vice-Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão, Comandante do 8º
Distrito Naval; Capitão-de-Mar-e-Guerra (EN) Jordi Gracia Angelats, Diretor do
Centro de Coordenação de Estudos da Marinha em São Paulo; Sr. Valter Porto,
Presidente da Soamar Brasil; Sr. Carlos Brancante, Presidente da Soamar São Paulo.

Dos Associados fundadores tivemos a honrosa presença dos senhores José
Adolpho Lisboa de Souza, Marino Ziggiatti e Yullo Dechichi, bem como do
CMG(RM1) Juarez Alves Junior e CMG(RM1) Ronald dos Santos Santiagos filhos dos
falecidos Juarez Alves e João Rodrigues Santiago.
Com esta reunião comemorativa a Soamar Campinas homenageou aqueles
que a fundaram e os que fizeram acontecer nestes 30 anos de parceria com a
Marinha do Brasil na divulgação do Programa de Mentalidade Marítima em nossa
cidade.
Assim, prosseguiremos navegando no rumo certo.
Viva a SOAMAR CAMPINAS!
Viva a Marinha do Brasil!

Oração proferida pela vice-presidente Ana Maria Silva
Senhor...
Esta noite é muito importante para todos nós...estamos
comemorando o 30º Aniversário da SOAMAR , da qual, temos
orgulho de fazer parte.
Ante o céu estrelado, que nos revela a Tua grandeza, deixa que
nossos corações se unam à esta prece...
Sabemos, Senhor, que nem todos os dias podem ser de sol, mas
podem ser de Amor, de Paz e de Serviço.
Renascei em nós, a cada dia, para que possamos levar aos outros a
vossa mensagem de fé e de esperança.
Dai-nos o dom da fraternidade e fazei que estejamos sempre
disponíveis a estender nossas mãos, sejam elas, jovens, alvas e
vigorosas ou mãos já trêmulas e marcadas pelo tempo vivido.
Mas que sejam todas...
Mãos que se buscam no querer bem,
Mãos que trabalham e não se detém,
Mãos que, fraternas, os fracos amparam.
Mãos, sim, que rezam, que sempre rezaram...
Mãos que se elevam num gesto profundo, como as nossas que, neste
momento, se elevam pedindo-Lhe que abençoe não só a Soamar de
Campinas como também a Marinha do Brasil e todos os presentes,
porque é dessas mãos que precisa o mundo!
Assim seja!
Amém

Os protocolos da noite foram
realizados
pelo
senhores
Wesley Pacheco e Emerson
Ribeiro

O CMG(RM1) Juarez Alves Junior, filho do
nosso saudoso fundador ; Yullo Dechichi,
ex-presidente e Áurea Camargo, esposa do
nosso ex-presidente Roberto Camargo
receberam da nossa presidente Christiane os
agradecimentos pela dedicação à Soamar
Campinas.

José Adolpho Lisboa de Souza,
Marino Ziggiatti e Yullo Dechichi
que são Associados fundadores e
permanecem no quadro associativo
até hoje.

Vice - Almirante Gusmão, Comandante do 8º Distrito Naval

Sr. Carlos Brancante, Presidente Soamar São Paulo

Sr. Valter Porto, Presidente da Soamar Brasil

CMG(RM1) Ronald dos Santos
Santiago, recebe um certificado de
agradecimento
pelo
apoio
incondicional a esta Soamar e a
produção do nosso informativo
mensal

Os agraciados com a Medalha
Amigo da Marinha, Marilene
Laubenstain e Paulo Roberto
Ribeiro receberam o PIN da
Soamar Campinas.

A presidente da Soamar Campinas
Christiane recebe homenagem dos
Associados.

Casais dirigentes Soamar (Hassem e
Christiane) e Rotary Club (Adailton e
Ligia)

Momentos agradáveis da bela reunião

Espaço Divulgação
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Lançamento de livro

VII

Local: Círculo Militar-SP
R. Abílio Soares,1589 Ibirapuera
Data:04/10/2012
Hora: 19h30
Traje: passeio (Blazer sem gravata)

http://www.mulhernamarinha.com.br/

As autoras são:
Capitã-de-Mar-e-Guerra (RM1-MD) Sheila Aragão
e Maria Helena Peres

VII ENCONTRO TÉCNICO DE MATERIAIS E QUÍMICA (VII ETMQ)

O Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) realizará o VII ETMQ, no período de 24 a 26 de
outubro, nas dependências do auditório do Centro de Gestão Tecnológica (CGTEC) da COPPE, no
Centro de Tecnologia 2 (CT2), da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O evento contará com
a participação de convidados da comunidade científica nacional e internacional.
O ETMQ tem como objetivo propiciar o intercâmbio de informações entre Pesquisadores,
Técnicos e Engenheiros na área de materiais e química. Visa também, estimular o
desenvolvimento de atividades científico-tecnológicas de interesse da Marinha do Brasil e da
comunidade científica em geral.
As inscrições são gratuitas. Demais informações poderão ser obtidas selecionando o ícone
do ETMQ7 na página do IPqM na INTERNET: (http://www.ipqm.mar.mil.br) ou pelos telefones:
(21)2126-5752.
Visite o site do IPQM e conheça um pouco mais da sua Marinha!

Espaço MARINHA DO BRASIL
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67º Regata Escola Naval

Como ocorre anualmente, desde 1946, o Grêmio de Vela da
Escola Naval realizará no dia 14 de outubro a Regata a vela da
Escola Naval.
Até hoje a prova matem o mesmo espírito de congraçamento
que lhe deu origem, com a participação aberta a todos os
velejadores que cruzam a linha de partida em seus veleiros,
totalmente isenta de taxas de inscrição. Esta condição inovadora
garantiu aos Aspirantes o mérito da iniciativa pioneira para a
democratização da vela de competição. Por outro lado, a
gratuidade tornou-se um dos fatores decisivos para o sucesso da
regata, que desde a sua 1º edição vem registrando sucessivos
recordes de participações, conquistando o honroso título de ser o
maior evento náutico da América Latina.
Durante o dia da realização da regata a ilha de Villegagnon,
sede da Escola Naval, recebe cerca de 5000 visitantes, para os
quais são organizadas inúmeras atrações como: exposições de
grande variedade de material militar da marinha, incluindo:
equipamentos de mergulho e pára-quedismo; helicópteros;
mísseis; carros de combate e barracas de hospital de campanha;
tendas de exposição de organizações militares da Marinha e de
empresas parceiras no evento, que oferecem variadas informações
e demonstrações; apresentação de Banda de Música e do “Pelotão
Elétrico” dos Fuzileiros Navais; animação infantil; seção do

planetário; gincana de pintura; passeio de barco; exposição de
carros antigos e de tecnologia naval; filmes e teatros,
nautimodelismo (demonstração e competição), tudo com
sonorização e alocução.
Aproveite esta oportunidade, visite a Escola Naval, desfrute
de todas as atividades programadas e da beleza da baia da
Guanabara que estará repleta de embarcações com velas
enfunadas proporcionando um belo espetáculo colorido .

Maiores informações: http://www.gven.org.br/regata-da-escolanaval/

