Boletim Informativo
nº 37 Março de 2013

SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
SOAMAR Campinas
Por uma mentalidade marítima!
Fundada em 09/09/1982

Palavra do Almirante
Almir GARNIER Santos
Contra-Almirante
Diretor do Centro de Análises de Sistemas
Navais(CASNAV)
O CENTRO DE ANÁLISES DE
. SISTEMAS NAVAIS
Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos os leitores do periódico da Sociedade
dos Amigos da Marinha (SOAMAR), em Campinas, e dizer que grande é a minha satisfação em
participar da divulgação de atividades desenvolvidas pelo Centro de Análises de Sistemas
Navais (CASNAV) a tão importante público-alvo. Talvez muitos dos senhores não saibam mas o
nosso CASNAV contribui para o progresso do Brasil e para evolução da Marinha há mais de três
décadas.
Em 9 de junho de 1975, a Marinha do Brasil decidiu incorporar à sua estrutura o CASNAV, a
fim de preparar-se para gerenciar o aumento da complexidade dos sistemas que estavam
sendo incorporados com a aquisição das modernas Fragatas da Classe "Niterói", primeiros
navios com sistemas de controle tático e de armas, de mísseis e de controle da propulsão
apoiados por tecnologia de computadores digitais. Uma nova era se descortinava na Marinha,
modificando procedimentos operativos, estruturas de apoio, doutrinas e capacitação de
recursos humanos.

Sociedade Amigos da Marinha de Campinas
Acesse nossa página: www.soamarcampinas.org.br
E-mail: soamar@soamarcampinas.org.br
Telefones:+55 19 81427419.
Presidente SOAMAR Campinas Christiane Chuffi.
Produção e divulgação: Presidente Christiane Chuffi
Colaboração: CMG (RM1) Ronald dos Santos Santiago.

Durante a década de 80 realizamos o desenvolvimento do primeiro sistema computadorizado,
totalmente nacional, para apoio aos Jogos de Guerra didáticos, realizados nos Cursos de Altos
Estudos Militares da Escola de Guerra Naval (EGN) e aos planejamentos estratégico-operacionais
do extinto Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA).
Na década seguinte, o CASNAV passa a realizar suas atividades como uma Organização Militar
Prestadora de Serviços de Ciência e Tecnologia (OMPS – C) e tem como principais marcos o
desenvolvimento de sistemas otimizadores de Apoio à Decisão sobre o emprego de meios
navais, como o Sistema de Apoio à Decisão para Controle de Áreas Marítimas (SAD-CAM ), que
ampliou sobremaneira a capacidade da Marinha nessa importante tarefa do Poder Naval .

A primeira década do século XXI propiciou ao CASNAV consolidar a Gestão Eletrônica de
Documentos (GED) e o domínio de técnicas e procedimentos criptográficos fortes, como a
Criptografia em Curvas Elípticas, usada na Marinha de forma pioneira e que, ainda hoje, pode
ser considerada o estado da arte em Criptografia de Chaves Públicas.

Nessa época, consolidou-se a implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, que abriu as
portas do CASNAV para a normatização dos procedimentos de produção e de planejamento e
controle. Foram obtidas certificações de processos de desenvolvimento de software MPS-BR,
nível F, e de processos gerenciais, ISO 9001; esforço coroado pela obtenção de quatro Prêmios
Nacionais da Gestão Pública, na faixa bronze.

O CASNAV do presente dedica-se ao processo de melhoria contínua, e à interoperabilidade
de sistemas complexos, como os de Comando e Controle, Apoio Logístico e Modelagem e
Simulação em realidade virtual. A integração de sistemas permitiu o desenvolvimento de
metodologia autóctone para a terceirização de projetos críticos para a missão da Marinha, como
os Sistemas de Pagamento e de Saúde, além da criação de algoritmos criptográficos robustos,
de segurança

de software e análise vulnerabilidades voltados para as novas demandas da

Guerra Cibernética.
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A criação do Escritório da Marinha na Universidade Federal Fluminense (UFF), desde 2011,
traz não só oportunidades para o desenvolvimento de projetos em largo espectro de
conhecimentos, capacitação de pessoal e prospecção tecnológica, como também oferece a
chance de contribuirmos com o incremento da mentalidade marítima naquela Academia,
abrangendo importantes formadores de opinião.

O sucesso obtido pelo CASNAV deve-se ao desenvolvimento de uma mentalidade de
superação de desafios e de um modelo de gestão, que possibilitam reproduzir sucessos
anteriores, através do constante investimento na capacitação de sua força de trabalho, formado
por liderança participativa e ambiente de trabalho profissional e amistoso.

O CASNAV é uma Organização que possui expertise em Avaliação Operacional e Apoio à
Decisão, o que nos torna conhecedores das características dos meios navais e capazes de
implementar táticas eficientes para explorar as características desses meios. Esses fatores
fazem do nosso CASNAV uma Organização que multiplica o poder de combate da Marinha.
Também destaco a contribuição de todos que servem ou já serviram no Centro, empenhando
seu entusiasmo, dedicação e tenacidade na busca contínua da excelência em contribuir para o
desenvolvimento tecnológico da Marinha e do País. Estamos prontos para enfrentar os desafios
que nos sejam demandados, com muito orgulho e determinação, em mares tranquilos ou
bravios!
Agradeço pela oportunidade de compartilhar a nossa história. Convido a todos a conhecerem
um pouco mais as atividades do CASNAV no site www.casnav.mar.mil.br.

CASNAV: modelando o presente, inovando o futuro!

Viva a Marinha!

Espaço Soamar Campinas
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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

DATAS COMEMORATIVAS DE MARÇO
01: 17º Aniversário do Comando da Força de Superfície
01: 17º Aniversário do Comando da 1º Divisão da Esquadra
01: 17º Aniversário do Comando da 2º Divisão da Esquadra
01: 76º Aniversário da Comissão Naval Brasileira em Washington
03: 243º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha
05: 36º Aniversário da Fragata Defensora
06: 17º Aniversário do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha
07: 205º Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais
08: 56º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Milciades Portela Alves
09: 13º Aniversário do Navio-Veleiro Cisne Branco
10: 15 º Aniversário do Grupamento de Mergulhadores de Combate
10: 31º Aniversário do Aviso de Transporte Fluvial Piraim
11: 19º Aniversário da Corveta Frontin
12: 129º Aniversário do Clube Naval
16: 18º Aniversário do Centro de Perícias Médicas da Marinha
17: 4º Aniversário do Navio de Assistência Hospitalar Tenente Maximiano
18: 3º Aniversário do Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha
19: 36º Aniversário do Serviço de Assistência Social da Marinha
20: 16º Aniversário do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais
20: 16º Aniversário do Comando do Material de Fuzileiros Navais
25: 53º Aniversário do Comando do 7º Distrito Naval
27: 16º Aniversário da Pagadoria de Pessoal da Marinha
28: Dia das Comunicações Navais
30: 18º Aniversário da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha
31: 35º Aniversário da Fragata Constituição
31: 5º Aniversário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha
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Divulgando a Marinha
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Aniversariantes do mês de Março
Felicidades, saúde e paz para todos!
04 . Hassem Haluen
11. Ana Maria Silva
13. Ronald dos Santos Santiago
24. Antonio Ramon Z. Aboin Gomes
31. Celina Araujo Alves

Dia Internacional da Mulher
No dia 13 de Março a Presidente da Associação das Voluntárias Cisne Branco Seccional São Paulo, Sra. Maria Teresa da Fonseca Hermes Ornellas de Gusmão,
promoveu uma tarde comemorativa ao Dia Internacional da Mulher, no Salão Nobre
do Comando do 8º Distrito Naval. O evento constituiu-se de uma palestra
ministrada pelo Sr. Fábio Arruda sobre Etiqueta em diversas situações do dia a dia,
seguido de um delicioso Chá. A nossa SOAMAR Campinas se fez presente e
parabeniza a Sra. Maria Teresa pela iniciativa.

NOTÍCIAS DO 102º GRUPO ESCOTEIROS DO MAR, VELHO LOBO
Em nosso Boletim de Dezembro de 2012 publicamos matéria divulgando a fundação em Campinas do 102º Grupo
Escoteiros do Mar, Velho Lobo. Agora divulgamos as atividades desenvolvidas pelo grupo que já provocam o seu crescimento e
ampliamos informações sobre o escotismo.
Da fundação em 11 de agosto de 2012 com oito Escoteiros do Mar que compunham a Patrulha Cruzeiro do Sul, cinco
meninas e três meninos, hoje o Grupo já conta com 18 componentes.
Desde a recente fundação foram realizadas diversas atividades escoteiras junto ao 19º Distrito Escoteiro – Campinas e
também da Modalidade do Mar com os irmãos da baixada Santista. A Patrulha Cruzeira do Sul, embora nova e inexperiente,
soube representar muito bem a gente do Mar nos seguintes eventos:
- nas Olimpíadas Escoteiras do Grupo Escoteiro Craós ( Círculo Militar de Campinas) , com a participação de 32 Patrulhas
Escoteiras (aproximadamente 250 escoteiros),obtendo o 3º lugar, sendo certo que houve um empate técnico entre o 1º e 2º
lugar; e
- nos Grandes Jogos Navais realizados pela primeira vez na Região de São Paulo, conquistando o título de Patrulha
Destaque – o que corresponde ao 1º lugar da atividade, entre aproximadamente 15 outras Patrulhas participantes.
O Grupo deslocou-se à cidade de Santos para participar da Solenidade Cívica “ Dia da Bandeira “, em 19 de novembro,
na sede da Capitania dos Portos de São Paulo, onde foi realizada a tradicional “Queima das Bandeiras Inservíveis”.
Posteriormente visitaram o Navio Veleiro Cisne Branco que estava atracado ao cais da Capitania dos Portos.

A bordo do NVe Cisne Branco com o Comandante do navio, CMG NELSON e do Capitão dos Portos de São Paulo,
CMG RIBEIRO.

Escoteiros com o Comandante do navio CMG NELSON

Chefe Gutemberg na praça d´Armas do NVe Cisne Branco rodeado pelos escoteiros
Com estas atividades o Diretor Presidente do Grupo, Gutemberg, busca cumprir o papel de educador junto aplicando o
Método Escoteiro, dando ao Grupo a vivência do campo e do mar , além de aproximá-los de uma realidade absolutamente
distante de seu universo original.
Entusiasmado, Gutemberg, afirma que o seu propósito é: “Proporcionar aos jovens a que tivermos acesso, através do
Movimento Escoteiro, o aprendizado dos valores da gente do Mar, despertando-lhes o interesse pelas coisas do Mar. Nosso
amado país necessita de muita mão de obra para as profissões do mar e nossos jovens se veem distantes dessa realidade pelo
simples fato de nunca ter lhes sido despertado esses interesses. Assim, pelo nosso amor ao Movimento Escoteiro e pelo

Mar, fundamos na companhia de outros idealistas o 102º SP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo, com a finalidade
de despertar e aproximar os jovens do interior paulista das profissões ligadas ao mar, tão importantes para o
desenvolvimento de nosso país. É possível as crianças do mar gostarem e desenvolverem pleno pendor às profissões
do mar, basta que sejam direcionadas da forma correta. O Método Escoteiro é uma ferramenta perfeita para isso.”
A pergunta que não quer calar: POR QUE “VELHO LOBO”?

Gutemberg explica: “é um reconhecimento aos esforços do Almirante Benjamin Sodré ,conhecido entre os
escoteiros como Velho Lobo, para unificar, no início do Século passado, todas as agremiações escoteiras numa única,
donde originou-se a UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL (UEB), associada a WOSM (World Organizationment

Scout Moviment) criada pelo também fundador do Escotismo, o Lorde Baden-Powell . O Velho Lobo também é
uma forma carinhosa de reconhecer o Homem do Mar, o Velho Capitão de longas jornadas e travessias. É também
uma forma de estabelecer um papel de fundo aos Lobinhos – os mais jovens membros do escotismo que possuem
entre 7 e 10 anos, pois suas atividades são apoiadas no Livro “Mogli, o menino lobo” de Rudyart Kipling. Queríamos
estabelecer um vínculo com nossa Marinha mas que associasse a ideia do velho marinheiro, do Lobo do Mar. “

Informações sobre o Escotismo:
O Escotismo é estabelecido por faixas etárias, divididas em RAMOS, sendo:
1. LOBINHO – de 7 a 10 anos – desenvolve a Sociabilidade na criança e tem como pano de fundo
a Fantasia.
2. ESCOTEIRO – de 11 a 14 anos – desenvolve a Autonomia e tem como pano de fundo a
Aventura.
3. SÊNIOR – de 15 a 17 anos – desenvolve a Identidade e tem com pano de fundo o Desafio.
4. PIONEIRO – de 18 a 21 anos – desenvolve o Projeto de Vida e tem como pano de fundo o
Serviço.
Contatos com VELHO LOBO 102/SP – MODALIDADE DO MAR
Reuniões em Campinas aos sábados, das 9h às 11h30
Praça José Lameiro O’Campo Bairro São Bernardo
Tel: (19) 9604-3702 / 7851-7916 (Chefe Gutemberg)
www.facebook.com/gemarvelholobo
www.facebook.com/escoteirodomar
http://www.gemarvelholobo102sp.org/

“Responde-nos alerta! As vozes do oceano”
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A SOAMAR CAMPINAS cumprimenta os FUZILEIROS NAVAIS, de
ontem e de hoje, pelo transcurso do seu 205º Aniversário.

COMANDO-GERAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
RIO DE JANEIRO, RJ.
Em 7 de março de 2013.

ORDEM DO DIA Nº 1/2013
Assunto:

205º Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais

“É o tempo da travessia......
E se não ousarmos fazê-la...
Teremos ficado para sempre
À margem de nós mesmos....”

Como nestes versos de Fernando Pessoa,
Ousaram os Soldados-Marinheiros da Real Brigada de Marinha de Portugal, berço histórico do Corpo de
Fuzileiros Navais do Brasil, ao fazer a travessia do Atlântico, guarnecendo os navios da Armada Portuguesa,
protegendo a família Real na transmigração da Corte para o Brasil.
Ousaram aqueles Soldados-Marinheiros, ao deixarem sua terra natal, suas coisas e seus sonhos, na maior
expressão de determinação e lealdade, características que amalgamaram o Espírito de Corpo dos Fuzileiros Navais.
Em 7 de março de 1808, data da chegada ao porto do Rio de Janeiro, esses “homens valentes” cumpriram sua nobre
missão de proteger a família real e sua Corte. Desde então, começamos a comemorar nosso aniversário e a escrever
páginas de glórias no livro da História do Corpo de Fuzileiros Navais.
Ousaram os Fuzileiros Navais quando, obedecendo a ordem do Príncipe Regente, desembarcaram e
conquistaram Caiena, garantindo ao Brasil o território do atual estado do Amapá, em resposta à invasão de Portugal
por tropas francesas. A competência, a projeção de poder e a natureza expedicionária se juntavam às características
primeiras, determinação e lealdade.
Ousaram os Fuzileiros Navais desde que regressaram de Caiena, em 1809, e se estabeleceram nessa Fortaleza de
São José, como prêmio oferecido pelo então Ministro da Marinha, Conde de Anadia, ao participarem de todos os
conflitos, de natureza interna e externa em que se envolveu a nação brasileira.
Ousaram os Fuzileiros Navais ao embarcarem nos navios de nossa Marinha, desde as lutas pela consolidação
de nossa Independência, passando pelos dois grandes conflitos mundiais do século passado e contribuindo com tropas
nas missões de paz de caráter terrestre e naval nos dias de hoje.
E, por terem ousado ao longo de toda a sua história na defesa da soberania e dos interesses da nação, entregaram
ao altar da Pátria, a vida, 1622 Fuzileiros Navais. Este legado, forjado na têmpera da honra, competência e
determinação expressam uma grandiosa saga que não nos permite negligenciar um só instante.
Mas, importa prosseguir hoje e amanhã!
Prosseguir e exaltar a determinação dos Fuzileiros Navais de hoje que, sem descuidar das conquistas do
passado, avançam resolutos, rumo a novas, ousadas e maiores conquistas. Assim vemos o Corpo de Fuzileiros Navais,
sob a segura orientação do Comandante da Marinha, alçar vôos mais altos em território nacional e no exterior. É hoje
a determinação dos Combatentes Anfíbios da Marinha do Brasil a responsável pela superação de dificuldades, pela
manutenção do estado de pronto emprego dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais e pela defesa de
instalações navais e portuárias, arquipélagos e ilhas oceânicas, contribuindo, assim, para a proteção da nossa
Amazônia Azul e para a consolidação do Corpo de Fuzileiros Navais como força de caráter expedicionário, por
excelência, como, aliás, postula a Estratégia Nacional de Defesa.
Determinação que se faz presente onde quer que haja um Fuzileiro Naval, seja a bordo dos navios, nos
exercícios operativos, nas densas matas amazônicas na sequidão da caatinga, no frio antártico, no apoio irrestrito à
população quando sujeita à calamidades, na ação conjunta com as forças de segurança pública na garantia da lei

e da ordem ou nas arriscadas missões internacionais de desminagem humanitária ou de manutenção da Paz.
Mas, importa prosseguir amanhã e sempre!
Prosseguir e exaltar a audácia e a crença no futuro. Dirijo, neste instante, palavras de incentivo aos jovens
Fuzileiros para que mantenham a crença no futuro da Marinha do Brasil e do Corpo de Fuzileiros Navais. Crença
que acompanha o Veterano Fuzileiro Naval, nosso “Fuzileiro de Sempre”, que com seus cabelos embranquecidos,
pelo tempo e pelo trabalho, dela jamais abriu mão.
Fuzileiros Navais! Sejam audazes! Ousem fazer as travessias que a vida lhes apresenta! Façam acontecer!
Acreditem que a nossa Marinha, com sua parcela Anfíbia, que lhe é indissociável, ganha contornos estratégicos
ponderáveis, por possuir um instrumento de grande valor dissuasório.
Fuzileiros Navais! Deus protege os audazes!
Foram audazes aqueles que construíram nossa saga no enfrentamento dos desafios, em todas as tarefas que lhes
foram impostas, desde as pequenas fainas diárias até aquelas que lhes custaram a vida.
São audazes os Fuzileiros Navais de hoje ao realizarmos com profissionalismo, entusiasmo e dedicação todas as
tarefas que nos são atribuídas, nos aquartelamentos em todo o território nacional e nas diversas missões no exterior,
cuidando do nosso legado na contínua construção da nossa instituição.
Serão audazes os Fuzileiros Navais de sempre ao fazermos de nossas carreiras um sacerdócio, sob a proteção de
Deus, na vanguarda que é Honra e Dever!

ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!

MARCO ANTONIO CORRÊA GUIMARÃES
Almirante-de-Esquadra (FN)
Comandante-Geral

Espaço MARINHA DO BRASIL
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PALAVRA DO COMANDANTE
Márcio Pereira RIPPEL
Capitão-de-Mar-e-Guerra
Comandante do Colégio Naval

COLÉGIO NAVAL, “ESPERANÇA DA ARMADA BRASILEIRA”
PEQUENO HISTÓRICO:
A ideia de um curso preparatório para os candidatos a Aspirante da Escola Naval é muito antiga, e remonta ao
Segundo Reinado. Primeiro criou-se o Externato da Marinha, em 1871, com a finalidade de preparar os candidatos à
matrícula no primeiro ano da Escola de Marinha. Posteriormente, em 20 de outubro de 1875, uma lei autorizou a
criação do Colégio Naval, o que foi efetivado por decreto assinado pela Regente do Trono, a Princesa Isabel, em
dezembro de 1876. Seu primeiro endereço foi em prédio do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Infelizmente, essa
experiência durou apenas 10 anos, quando o Colégio Naval foi extinto e seus alunos foram direcionados para a Ilha das
Enxadas onde funcionava a Escola Naval, passando a constituir o Curso Prévio.
Considerando-se a data de 20 de outubro de 1875 para o nascimento do Colégio Naval, ele tem, então, mais de
137 anos, sendo, portanto, o mais antigo estabelecimento militar de ensino médio do país.
O decreto de criação do atual Colégio Naval foi assinado em 1949 e o início de suas atividades ocorreu em abril
de 1951, em regime de externato, nas dependências da Escola Naval, no Rio de Janeiro. Posteriormente, em 15 de
agosto daquele ano o Colégio Naval transferiu-se oficialmente para Angra dos Reis.

Nas suas atuais instalações o

Colégio está há 61 anos. Seu prédio principal, entretanto, é anterior a essa época, tendo sido inaugurado em 1914,
quando passou a abrigar a Escola Naval. Em 1920 houve o regresso dos Aspirantes para o Rio de Janeiro e as
instalações em Angra dos Reis foram destinadas à Escola de Grumetes Almirante Batista das Neves, que funcionou até
1950.

A MISSÃO:
O Colégio Naval tem por missão assegurar, aos Alunos, o preparo intelectual, físico, psicológico, moral e
militar-naval e incentivá-los para a carreira naval, a fim de prepará-los e selecioná-los para o ingresso na Escola
Naval.
Nossa missão é o nosso farol.
Temos como tarefa entregar à Escola Naval alunos prontos para enfrentar e vencer os inúmeros desafios que
são apresentados aos Aspirantes em sua preparação rumo ao Oficialato. Daí o nome que se dá ao período formativo
do Colégio Naval: “Curso de Preparação de Aspirantes”.

A IMPORTÂNCIA DO COLÉGIO NAVAL NA FORMAÇÃO DE OFICIAIS DE MARINHA E DE
CIDADÃOS:
O curso do Colégio Naval caracteriza-se por oferecer uma educação holística, isto é, integral, abrangente,
completa, diferenciando-se, assim, da maioria das escolas de Ensino Médio. Hoje, em virtude da acirrada competição
quando da seleção dos alunos que tentam ingressar no Ensino Superior, as escolas tendem a priorizar a preparação
para o Exame Nacional do Ensino Médio e para os diversos vestibulares.
Nosso Colégio, em direção diversa, procura o equilíbrio e a harmonia entre a formação acadêmica, a formação
militar e a formação do indivíduo. Sobretudo, temos a oportunidade, em virtude da faixa etária dos nossos alunos, de
moldar a sua personalidade e o seu caráter. Talvez um dos aspectos mais relevantes para a Marinha

seja a

continuidade de sua cultura organizacional, garantindo aos futuros líderes navais dos Corpos da Armada, de
Fuzileiros Navais ou de Intendentes, valores morais adequados e a transmissão de suas tradições.

O Curso de Formação de Aspirantes proporciona a oportunidade de trabalharmos os jovens componentes da
Geração “Z”, que são as pessoas nascidas desde a segunda metade da década de 90 até os dias de hoje. Percebe-se a
carência que os jovens dessa geração apresentam em relação à prática do relacionamento interpessoal. Essa geração
cresceu “mergulhada” no ambiente virtual da internet e acostumada com um convívio baseado em sítios de
relacionamento social. Desse modo, a prática de interação social é fundamental ao exercício da liderança, em
conformidade com os códigos de ética impostos pela Marinha do Brasil, expondo os alunos a um novo cenário de
relacionamentos, sendo, assim, uma importante contribuição do Colégio Naval no forjar do cidadão e do futuro
Oficial. Aqui os alunos são forçosamente expostos a situações em que terão que desenvolver habilidades de
relacionamento social. Eles passam a pertencer a uma Turma, dormem no mesmo alojamento, dividem os mesmos
espaços habitáveis, o refeitório e as salas de aula. Enfrentam juntos as adversidades e formam novas amizades e
espírito de corpo.
Devido à curiosidade inerente da juventude, os Alunos detêm uma intensa necessidade de obter mais e
mais dados sobre as diversas profissões. Por conta da facilidade que possuem de acesso à “Internet”, essas
informações estão facilmente disponíveis. Assim, faz-se necessário que, cada vez mais cedo na carreira, eles sejam
apresentados ao que a Marinha lhes reserva, em termos de oportunidades e experiências. Ou seja, na atualidade, o
Colégio Naval possui, também, o importante papel de divulgar os nossos Planos de Carreira, fazendo uma propaganda
positiva da Marinha do Brasil, no que tange às excelentes oportunidades oferecidas àqueles que a ela se dedicam, a
fim de garantir o ingresso na Escola Naval de uma elite acadêmica, que será forjada para enfrentar os desafios
inerentes a uma Marinha que se propõe detentora de inúmeras tecnologias.
Na presença das elevadas exigências, às quais os Alunos são apresentados, sejam de cunho intelectual, físico
ou de adaptação à vida militar, alguns jovens não completam esse curso prévio à Escola Naval. Nesses casos, o
Colégio Naval realiza uma valiosa contribuição na formação de pessoas que, por terem vivido a experiência de nele
estudar e serem apresentados a elevados princípios e conceitos morais e éticos, encontrar-se-ão aptos para chegar ao
ápice de quaisquer profissões no mercado de trabalho e para serem cidadãos úteis e dignos.
Mais de 80% dos Oficiais de Marinha que se formam na Escola Naval terão passado pelos bancos escolares do
Colégio Naval. Serão esses Oficiais que, no futuro, participarão das decisões estratégicas da nossa Força Naval.

Em 2013 o Colégio Naval recebeu 236 novos alunos

POR QUE INGRESSAR NESTE ESTABELECIMENTO DE ENSINO MÉDIO DA MARINHA?
A Marinha do Brasil oferece aos nossos filhos um ensino básico de nível médio de alta qualidade. Isso se deve
a diversos fatores, como:
•

Excelência do Corpo Docente com professores civis e instrutores militares, muitos deles com cursos de
pós-graduação, mestrado ou doutorado;

•

Turno integral, em regime de internato;

•

Planejamento escolar adequado, onde todas as atividades são previstas e preparadas com antecedência;

•

Currículo abrangente, aliando as atividades acadêmicas do Ensino Médio com atividades físicas e
Ensino Militar-Naval;

•

Instalações e recursos instrucionais adequados;

•

Disciplina militar; e

•

Valorização do mérito e comprometimento com os estudos

O alto nível do ensino básico pode ser observado pelos resultados obtidos em 2012 em algumas atividades
acadêmicas extracurriculares:
•

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP): 8 medalhas;

•

Olimpíada Brasileira de Física (OBF): 6 medalhas;

•

Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA): 33 medalhas; e

•

Simulação das Nações Unidas (SIMUN) – 4 menções honrosas.

Além do aspecto acadêmico, oferecemos aos nossos alunos:
•

Oportunidade de ingressar em uma carreira vibrante, repleta de possibilidades para o crescimento
profissional e pessoal;

•

Ambiente saudável, com a observância dos princípios de hierarquia e disciplina. Em consequência,
observa-se respeito e admiração à figura do professor;

•

Assistência médica e odontológica;

•

Atividades extracurriculares e lúdicas: no dia-a-dia do Corpo de Alunos, a execução de atividades
extracurriculares possibilita a absorção de uma cultural geral, algo fundamental para aqueles que
pretendem ser indivíduos formadores de opinião.

•

Possibilidade de participação nas diversas equipes esportivas;

.

Atividades lúdicas, como passeios e visitas; e

•

Pequeno soldo.

Estimulamos o ingresso dos nossos alunos em equipes representativas esportivas, com o propósito de motivar,
desenvolver a disciplina e o gosto pelos esportes. Assim, o Colégio Naval oferece aos seus alunos a oportunidade de
participar das equipes de atletismo, basquete, esgrima, futebol, judô, natação, orientação, tiro, triatlo, vôlei, xadrez,
pólo aquático, canoagem, remo olímpico, remo em escaler e vela.

Como um organismo vivo, nosso Colégio se renova com o passar do tempo: suas instalações foram sendo
complementadas e aperfeiçoadas desde os primeiros anos de funcionamento. Com o propósito de continuar a melhoria
das instalações do Colégio, a Alta Administração Naval aprovou em 2007 um ambicioso Programa de Modernização.
Em consequência, já realizamos obras de infraestrutura, modernizando as instalações elétricas e hidráulicas. Estamos,
no momento, construindo um novo prédio para o rancho dos alunos e da tripulação. Em seguida, virão obras para a
construção de um novo prédio de serviços, a reforma do edifício principal para instalar a biblioteca, novos
laboratórios de química, biologia, física, informática e línguas estrangeiras, um novo píer, um novo auditório, um
novo ginásio de esportes e a modernização do alojamento de alunos.

CONCLUSÃO
O Colégio Naval é uma Organização Militar (OM) estratégica na formação de pessoal na Marinha do Brasil,
pela possibilidade de moldar jovens de uma faixa etária que permite uma eficaz absorção de conceitos e valores;
O Colégio Naval mostra-se uma das mais importantes OM da Marinha do Brasil, sendo “berço” de mais de
80% dos Oficiais da Armada, do Corpo de Fuzileiros Navais ou de Intendentes, futuros Chefes Navais;
Não menos importante é a contribuição para o País na formação de cidadãos formadores de opinião e
possuidores de conceitos morais e éticos, algo importante para o futuro de um País que intenciona ser uma grande
potência!
Tendo já mais de 61 anos de existência em seu formato atual, nosso Colégio atingiu a maturidade, mas não
perdeu sua juventude, pois ela está em seus alunos. Todos os anos recebemos uma nova turma, em sua maioria em
seus quinze anos, e nos despedimos da turma de veteranos, entregando-os prontos e amadurecidos para o curso da
Escola Naval.
Esse trabalho continuado, de tantos anos, tem sido proveitoso. São milhares de alunos formados, que se
transformaram em Aspirantes e, posteriormente, em Oficiais de Marinha. Desses oficiais, muitos chegaram aos mais
altos postos da carreira e hoje decidem o presente e o futuro da nossa Força. Assim acontecerá, também, com nossos
atuais alunos. É por isso que o nosso Colégio recebeu a carinhosa denominação de “Esperança da Armada”.

Visite: http://www.mar.mil.br/cn/

