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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
SOAMAR Campinas
Por uma mentalidade marítima!
Fundada em 09/09/1982
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Sociedade Amigos da Marinha de Campinas
Acesse nossa página: www.soamarcampinas.org.br
E-mail: soamar@soamarcampinas.org.br
Telefones:+55 19 9 81427419.
Presidente SOAMAR Campinas Christiane Chuffi.
Produção e divulgação: Presidente Christiane Chuffi
Colaboração: CMG (RM1) Ronald dos Santos Santiago.
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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

PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!”

Visite o site
www.soamar.org

DIVULGANDO A MARINHA

O XVII Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da
Marinha (SPOLM) será realizado nos dias 06 e 07de agosto, na
Escola de Guerra Naval, no Rio de Janeiro. O tema deste ano será
“Amazônia Azul: A Pesquisa Operacional na busca da eficiência
logística para exploração das riquezas do pré – sal”.
O SPOLM visa integrar desenvolvedores de ferramentas de
apoio à decisão e logística com as organizações que constituem
parcela do Poder Marítimo, além de possibilitar o intercâmbio de
informações entre empresas e o meio acadêmico. Dessa forma, o
produto esperado do Simpósio é a aplicação de tecnologias, com
base científica, em processos e produtos brasileiros, capazes de
torná-los mais eficientes e competitivos. As inscrições para o
XVII SPOLM estão abertas. Os interessados podem se inscrever
gratuitamente no sítio (http://www.casnav.mar.mil.br/spolm/).

VII ULTRAMARATONA RIO 24 HORAS - FUZILEIROS NAVAIS – CEFAN Será realizada nos dias 23 e 24 AGO2014, na pista de atletismo do CEFAN, a Sétima
Edição da Ultramaratona Rio 24h.
As vagas são limitadas ao número de 260 competidores individuais e quarenta
equipes de revezamento com quatro atletas cada.
O CEFAN disponibilizará 216 vagas para a hospedagem, distribuídas em camarotes
com seis leitos cada, sendo 156 para atletas do sexo masculino e sessenta para atletas do
sexo feminino. A reserva obedecerá a ordem cronológica de inscrição e as vagas serão
exclusivas para atletas que tenham suas inscrições ratificadas por meio do pagamento da
taxa e confirmadas pela organização da prova.
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 17AGO2014, no endereço eletrônico
(www.ultramaratonario24h.com.br), e o pagamento poderá ser efetuado por boleto
bancário, à vista, ou cartão de crédito em três vezes sem juros.
Os valores para as inscrições e informações complementares podem ser obtidas no
“site” ou junto à Assessoria de Grandes Eventos Esportivos do CEFAN, por meio do
telefone: (21) 2101-0878.

O objetivo do Simpósio é reunir pesquisadores nacionais e internacionais, representantes do Programa GloBallast
Partnership da IMO, empresas de sistemas de tratamento de água de lastro, instituições marítimas, portuárias, ambientais e
sanitárias do Brasil e autoridades marítimas de países das Américas, Europa e África, para discutir e divulgar a
implementação de procedimentos para o controle da introdução de espécies invasoras via água de lastro e os Sistemas
de tratamento da água de lastro aprovados pela Organização Marítima Internacional.
O VIII Seminário Brasileiro sobre Água de Lastro ocorrerá no Hotel “A RESSURGÊNCIA” do Instituto de Estudos
Mar Almirante Paulo Moreira ( IEAPM) , Arraial do Cabo - RJ, no período de 10 a 12 de novembro de 2014

Visite: http://www.ieapm.mar.mil.br/agualastro2014/
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DATAS COMEMORATIVAS DE JULHO
01:
05:
07:
07:
09:

45º Aniversário da Diretoria de Administração da Marinha;
80º Aniversário do Tribunal Marítimo;
73º Aniversário da Base Naval de Natal;
34º Aniversário do Ingresso da Mulher nas fileiras da Marinha;
49º Aniversário do Centro de Sinalização Náutica Almirante Moraes
Rego;
11: 157º Aniversário da Capitania dos Portos de Ceará;
14: 55º Aniversário do Instituto de Pesquisas da Marinha;
17: 100º Aniversário da Força de Submarinos (Dia do Submarinista);
21: Memória aos Mortos da Marinha em Guerra;
22: 33º Aniversário do Aviso de Instrução Guarda-Marinha Jansen;
22: 33º Aniversário do Aviso de Instrução Guarda-Marinha Brito;
23: 28º Aniversário do Rebocador de Alto-Mar Triunfo;
27: 63º Aniversário do Hospital Naval de Ladário;
27: 63º Aniversário do Hospital Naval de Salvador;
28: 63º Aniversário do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha;
28: 3º Aniversário do Centro de Guerra Eletrônica da Marinha; e
28: 278º Aniversário de criação do Comando da Marinha do Brasil.

A Diretoria da Soamar Campinas apresenta
aos aniversariantes do mês de JULHO votos
de: saúde, felicidades e muitos anos de vida
no nosso convívio.
01: André Moyses Bittar
07: Arly de Lara Romêo
13: Yullo Dechichi;
15: Paulo Motta;
21: Ana Maria F. Cunha; e
27: Maria José Passeri Santiago.
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O Presidente da Academia Campineira de Letras,
Ciências e Artes das Forças Armadas,
Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) Ronald dos Santos
Santiago e a Senhora Christiane Chuffi , Presidente da
Sociedade Amigos da Marinha – Campinas,
Convidam para a palestra a ser proferida pelo
Contra-Almirante (RM1- EN) Luciano Pagano Junior,
“ O PROGRAMA NUCLEAR DA MARINHA DO
BRASIL “

Dia: 9 de agosto de 2014 às 15:00 horas
Local: Sede da Academia Campinense de Letras
Av. Marechal Deodoro, 525 Campinas – SP

A SOAMAR – Campinas cumprimenta a Diretoria da SOAMAR –
Sorocaba, abaixo listada , que tomou posse, em 11 de junho, para o
mandato de 2014 à 2016, e deseja efusivos votos de sucesso na sua
missão estatutária.
DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente: Paulo Fernando Moreira
1º Vice-Presidente: Oscar Fonseca Vieira
2º Vice-Presidente: Renato Cruz Swensson
1º Secretário: Leônidas Antônio Pereira
2º Secretário: Jair Sanches Molina
1º Tesoureiro: Sérgio Vieira Holtz
2º Tesoureiro: Wlamyr Gusmão
1º Diretor Social: Nelson Garcia
2º Diretor Social: Mary Inez L. Garcia
1º Diretor Cultural: Jurandir Penha
2º Diretor Cultural: Milton Marinho Martins
Diretor Divulgação: Walde Ribeiro Cavalcanti e Ronald dos Santos
Santiago
Diretor Fotografia: Edson Satoshi Sassaki
Diretor de Editorial: Valdir Paezani
Diretor Patrimônio: Luiz Antonio Lara
CONSELHO FISCAL
Presidente: José Antônio Bellotti
Vice Presidente: Domingos de Abreu Vasconcelos Neto
Membros: Hermes Elias de Moura, Adair Alves FilhoSuplentes:
Roberto Tarpinian, Alberto Streb e Fábio de Melo Aleixo Machado
CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Adilson Cezar
Vice Presidente:
Frank Pavan
Membros: Geraldo Magela Gusmão e Paulo Marcelo Marques Peixoto
Suplentes: Geraldo Pereira de Paula

Comemoração da Data Magna da Marinha do Brasil
Para comemorar o 149º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo (11 de junho de 1865) e Data Magna da
Marinha, a Soamar Campinas, presidida por Christiane Chuffi, e o Rotary Club Campinas Sul, presidido por Antônio
da Silva Ramos, realizaram uma reunião festiva conjunta no dia 5 de junho.
O evento contou com a presença de Soamarinos, Escoteiros do Mar , Rotarianos e com a honrosa presença
do Vice-Almirante LISEO Zampronio, Comandante do 8º Distrito Naval, acompanhado da sua esposa Lenita
Zampronio.
A homenagem à Marinha do Brasil constou de canto do hino nacional, leitura de breve histórico sobre a
Batalha Naval do Riachuelo, que acompanha esta matéria , bem como de alocução do almirante LISEO sobre a
data Magna da Marinha e palestra proferida pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) Bruno de Souza PAIM, Assessor
da Superintendência de Segurança do CTMSP, sobre a navegação no rio Paraguai .
O Almirante LISEO cumprimentou a presidente da Soamar Campinas e o presidente do Rotary Club
Campinas Sul pela iniciativa de rememorar a Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha, ressaltando
ter sido a maior Batalha Naval travada na américa e de onde passaram para a história grandes vultos como o
almirante Barroso, Guarda-Marinha Greenhalgh e Imperial Marinheiro Marcílio Dias. Ressaltou que a Marinha
prepara-se para as comemorações do sesquicentenário da Batalha Naval do Riachuelo em 2015 e que espera contar
com a participação ativa da Soamar Campinas.
O Comandante PAIM, oficial especializado em hidrografia, ex - Encarregado do Serviço de Sinalização
Náutica do Oeste localizado em Ladário – MS, relatou as suas experiências na campanha hidrográfica que resultou
na confecção de novas cartas náuticas do rio Paraguai de Cáceres à Assunção no Paraguay e do rio Cuiabá da
cidade de Cuiabá até a sua foz , bem como a revitalização de toda a sinalização náutica que realizou. Como
recentemente trabalhou na empresa de navegação Vale S/A, relatou sobre a sua experiência no incremento da
segurança da navegação dos comboios de minério no rio Paraguai. A palestra foi ilustrada com imagens em
powerpoint que bem proporcionaram o entendimento das informações transmitidas. O Comandante PAIM
conhecedor da navegação do rio Paraná, região do arroio Riachuelo, teceu comentários sobre as dificuldades de
navegação enfrentadas pelo almirante Barroso na Batalha Naval do Riachuelo.
A presidente da Soamar Campinas entregou ao Comandante PAIM uma placa de agradecimento, pela
excelente palestra ministrada, ressaltando que esta muito contribuiu para o engrandecimento da reunião festiva.

COMEMORAÇÃO DO 149º ANIVERSÁRIO DA BATALHA NAVAL
DO RIACHUELO – DATA MAGNA DA MARINHA

Na sequência das atividades da Reunião da Soamar – Campinas comemorativa ao 149º
Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo e Data Magna da Marinha, para que os presentes
pudessem reavivar na memória os fatos acontecidos no século XIX foi lido o texto abaixo transcrito
preparado pelo CMG(RM1) Ronald Santiago , que neste Boletim segue com algumas ilustrações:
“A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu, entre os anos de 1864 e 1870.
Nesta guerra o Paraguai lutou conta a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e
Uruguai.
O ditador paraguaio Francisco Solano Lopes desejava conquistar terras na região da Bacia do
Prata visando obter uma saída para o Oceano Atlântico.
Em 12 de novembro de 1864 o Paraguai hostilizou o Brasil aprisionando, em Assunção, o
navio brasileiro “Marquês de Olinda” que transportava o novo governador da província do Mato
Grosso.
Em 13 de dezembro de 1864 o Paraguai invadiu o Mato Grosso iniciando a guerra.
Em 18 de março de 1865 o Paraguai declara guerra à Argentina e ruma para invadir
Corrientes.
Em 1 de maio de 1865 o Brasil, Argentina e Uruguai selam um acordo para enfrentar o
Paraguai.
Em 11 de junho de 1865 ocorreu um dos principais enfrentamentos da guerra, a Batalha de
Riachuelo. A vitória brasileira neste enfrentamento naval foi determinante para a derrota do
Paraguai.
Em abril de 1866 ocorreu a invasão do Paraguai.

Em 1869, sob a liderança do Duque de Caxias, os militares brasileiros chegaram a Assunção.
A guerra terminou em 1870 com a morte de Francisco Solano Lopes em Cerro Corá.
Após esta pequena introdução visando o entendimento da razão da Batalha Naval do
Riachuelo podemos ampliar um pouco mais sobre este grande evento naval.
O Brasil mobilizou a sua esquadra e o seu exército para barrar a pretensão expansionista do
Paraguai enviando-os para a guerra na bacia do rio Paraná.
Na época as comunicações entre Cuiabá, Corumbá e o império eram realizadas mediante a
navegação fluvial pelos rios Cuiabá, Paraguai e Paraná de modo a chegar ao oceano. Com o
estado de guerra declarado estas comunicações ficaram interrompidas.

O Comandante – em – Chefe – da - Esquadra, Almirante Tamandaré, determinou ao
Almirante Barroso , seu Chefe do Estado-Maior, que subisse o rio Paraná com 2 Divisões da
Esquadra e fundeasse os navios no encontro das águas dos rios Paraguai e Paraná, que fica logo
acima de Corrientes e deste modo bloquear qualquer comunicação fluvial nesta região.
Os paraguaios ao tomarem conhecimento que a Marinha imperial estava subindo o rio
Paraná e que esta poderia fechar a sua navegação em algum ponto, determinaram que uma Força
Naval descesse o rio ao encontro da brasileira. Este encontro aconteceu na manhã de domingo de
11 de junho de 1865 no rio Paraná, pouco abaixo da cidade de Corrientes e nas proximidades da
foz do arroio denominado Riachuelo que deu nome à Batalha.

A região de Corrientes, principalmente perto de Riachuelo, estava ocupada pelo exército
paraguaio que deram combate aos navios brasileiros empregando canhões e fuzis, aproveitando da
pouca distância em que os navios combatiam.
A Força Naval brasileira era constituída de 9 navios a vapor sendo: 4 com casco de madeira,
3 com casco misto , aço e madeira, e dois com casco de aço. Estes navios eram inapropriados
para a navegação fluvial, pois tinham grande calado.
A Força Naval paraguaia, comandada pelo Capitão-de-Fragata Mezza era constituída por
chatas artilhadas e de 8 navios a vapor sendo: 5 com casco de madeira , 2 com casco de aço e 1
com casco de ferro. O Capitão-de-Fragata Mezza foi ferido no combate e veio a falecer no dia 15 de
junho em Humaitá.
A região do encontro para combate entre as Forças Navais impunha restrições para as
manobras dos navios que dependiam da largura e das profundidades dos canais navegáveis ,
sendo a região constituída de ilhas e baixios. A troca de tiros ocorria à pequena distância,
havendo abordagens para a luta corpo a corpo.
A Força Naval brasileira foi liderada do convés da Fragata Amazonas pelo Almirante Barroso
que a viva voz comandava “ Atacar e destruir o inimigo o mais perto que puder” ou mediante o
içamento dos sinais “ Atacar e destruir o inimigo o mais perto que puder “ ou pelos célebres sinais
de Barroso “ O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever “ e “ sustentar o fogo que a vitória
é nossa “. Com coragem o almirante Barroso incentivava os seus subordinados, no calor da batalha,
a enfrentar o inimigo e obter a vitória.

A vitória foi alcançada mediante a criativa ideia do Almirante Barroso de empregar a
Fragata Amazonas como aríete, passando a perseguir e abalroar os navios inimigos pondo-os a
pique. Com esta manobra engenhosa colocou fora de combate 3 navios e uma chata.

A morte do Guarda-Marinha Greenhalgh e do Imperial Marinheiro Marcílio Dias , em luta
corpo a corpo com paraguaios, no convés do monitor Parnayba , simbolizam para a nossa Marinha
o compromisso dos seus homens com a Pátria.

Guarda-Marinha GREENHALGH

Imperial-Marinheiro MARCÍLIO DIAS

Os navios paraguaios que conseguiram fugir subiram o rio Paraguai e ficaram isolados até o
final da guerra.
A vitória em Riachuelo foi um ponto de inflexão na guerra, pois, o domínio das vias fluviais
navegáveis, isolou o Paraguai. Este ficou impossibilitado de receber suprimentos necessários ao
esforço de guerra, inclusive navios que havia encomendado à Inglaterra e foram recebidos pelo
Brasil.
A participação da Marinha Imperial na guerra do Paraguai não restringiu-se apenas a
vitória em Riachuelo. Após esta grande vitória podemos citar: forçamento de Mercedes,
forçamento de Cuevas, batalha de Curuzú, passagem de Curupaíti , passagem de Angostura e
passagem de Humaitá.

Passagem de Cuevas
A Marinha participou efetivamente do esforço de guerra em apoio ao Exército
combates que se seguiram até a vitória final.

nos

Em 1866 o Almirante Barroso recebeu o título de Barão do Amazonas em alusão à Fragata
Amazonas seu navio capitânia na Batalha Naval do Riachuelo .

Almirante Barroso
Esta síntese representa a razão da data de 11 de junho, aniversário da Batalha Naval do
Riachuelo, ter sido escolhida como Data Magna da Marinha do Brasil.
Rui Barbosa afirmou: “Um país sem memória não é apenas um país sem passado. É um país
sem futuro.
” VIVA A MARINHA! “

Espaço Soamar Campinas
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CERIMÔNIA DE 11 DE JUNHO NO COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
No dia 11 de junho uma representação da Soamar Campinas, capitaneada pela sua presidente
Christiane Chuffi, prestigiou a bela cerimônia realizada no Comando do 8º Distrito Naval em
homenagem ao 149º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da Marinha.
O evento presidido pelo Comandante do 8ºDN, Vice-Almirante LISEO,
autoridades civis e militares e grande número de Soamarinos, constou de:

foi prestigiado por

- canto do hino nacional;
-homenagem aos heróis da Batalha Naval do Riachuelo;
- leitura da mensagem presidencial;
- leitura da Ordem do Dia do Comandante da Marinha;
- Imposição da Medalha Amigo da Marinha;
- Imposição da Ordem do Mérito Naval; e
- Desfile da tropa em continência ao Comandante do 8º Distrito Naval.
De Campinas foram agraciadas com a Medalha Amigo da Marinha as seguintes personalidades:
Guiomar Aparecida Fusaro Mota e Maria Helouse Nery Tancler. Aos agraciados os cumprimentos dos
Soamarinos de Campinas.

ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS, FAMILIARES E AMIGOS DE ROTARIANOS DE CAMPINAS - ASFAR
Em 24 de junho a presidente da Soamar Campinas, Christiane Chuffi, assumiu a presidência da Associação das
Senhoras, Familiares e Amigos de Rotarianos de Campinas, também conhecida como ASFAR.
Em Campinas a Soamar está co-ligada com várias Associações e agora soma-se mais uma mediante o acúmulo de
cargo de presidente.
A ASFAR- Campinas foi fundada em 4 de outubro de 1940, e como as demais existentes no país é considerada de
utilidade pública desde 17 de dezembro de 1969 mediante a Lei nº 5575 assinada pelo Presidente Médici.
Esta Associação surgiu do sentimentalismo do povo latino-americano, razão porque só existem Casas da Amizade e
ASFAR’s no Brasil e em alguns países ibero-americanos, ou seja os países colonizados por espanhóis e
portugueses. Ocupa-se de promoções sociais e colabora voluntariamente com as realizações comunitárias.
As Associações detém um importante papel junto aos Clubes de Rotary, além de ser parceiras no servir, integram a
família na vida rotária, promovendo reuniões de companheirismo e o contato dos filhos com as atividades rotárias.
Participam das atividades voltadas para a comunidade, como campanhas de arrecadação de roupas, alimentos e
materiais diversos e promovem eventos para angariar fundos que são revertidos em benfeitorias para creches, asilos e
comunidades carentes, além de participarem de alguns programas e campanhas dos Rotary Clubs.
A ASFSR- Campinas, é composta voluntariamente, por esposas e parentes de rotarianos, como sócias efetivas, e
outras senhoras e senhoritas da sociedade, na qualidade de sócias cooperadoras, beneméritas e honorárias.
Não possui qualquer vínculo com o Rotary, a não ser aquele decorrente do parentesco de suas sócias com membros
dos Rotary Club, pois tem seu emblema, estatuto e regimento próprio.
O evento contou com a participação de Soamarinos e Soamarinas.
A Diretoria da Soamar Campinas expressa à nossa presidente, Christiane Chuffi, votos de felicidades nesta
jornada que abraça com afinco.

SOAMARINO foi homenageado com o Diploma de Mérito
Esportivo
O nosso querido amigo e soamarino Antonio Risaliti foi homenageado com o Diploma de Mérito Esportivo “ Sérgio
José Salvucci” outorgado pela Câmara Municipal de Campinas, no dia 24 de junho de 2014, em razão das suas
marcantes realizações oferecidas ao Spot Club Corinthians Paulista como esportista e sócio contribuinte ativo,
oficialmente atestado pelos diplomas de reconhecimento expedidos, em seu nome, pelo referido club. A proposta
desta outorga foi feita, e agora legalmente ratificada, pelo então Vereador e soamarino Arly de Lara Romêo , atual
Diretor presidente da SANASA
Familiares e Soamrinos prestigiaram este evento. A Soamar Campinas parabeniza, pela justa homenagem
recebida, este seu grande ícone que está chegando ao seu centenário com um histórico de vida exemplar.

Espaço Grupo de Escoteiros do Mar Velho Lobo
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PALAVRA DE ESCOTEIRO
Gutemberg Felipe Martins da Silva
Chefe do 102ºSP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo

Atividades Náuticas no Escotismo do Mar – Parte I I – Brasil
Vimos na edição anterior a participação das Marinhas de diferentes países no Escotismo
do Mar. Neste informativo queremos mostrar como tem sido a participação da nossa Marinha do
Brasil em apoio ao escotismo do Mar.
Em todo o nosso país, temos demonstrações de que, quando é dada a devida atenção e
oportunidade, os jovens Escoteiros do Mar dão seu retorno ao chamado da Pátria, através da prática
de um Escotismo em movimento. Uma vida afeta às tradições marinheiras enriquece o
conhecimento e proporciona um crescimento sólido, baseado nas boas práticas, ética e moralidade.
Veremos nas fotos abaixo diferentes participações dos Escoteiros do Mar com nossa
querida Marinha do Brasil, onde jovens e adultos voluntários aprendem com nossos marinheiros os
valores do mar.
Por isso se faz tão importante a prática de atividades náuticas pelos nossos Escoteiros do
Mar, pois faz com que nossos jovens se identifiquem e desenvolvam a mentalidade marítima.
O exemplo recebido nas atividades conjuntas com a Marinha soa marcas perenes nos
jovens e farão parte de sua história. Muito mais que uma simples visita numa embarcação ou OM,
para nossos jovens isso tem o significado de “pertencer”.

Escoteiros do Mar de Santana do Amapá participam com a Marinha de campanha contra o escalpelamento

Escotismo UEB, Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 3.297, de 11.07.1917, reiterada pelo Decreto nº 5.497,
de 23.07.1928 e como Instituição de Educação Extra Escolar e Órgão Máximo do Escotismo Brasileiro pelo Decreto-Lei nº 8.828,
de 24.01.1946 e de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 7.014.

A Sede escoteira foi usada pela Marinha para a campanha em Santana do Amapá

Escoteiros do Mar do Amazonas na Sede do 9º DN em Manaus

Curso Técnico de Mar na Capitania Fluvial Tietê-Paraná – Barra Bonita/SP

Curso Técnico de Mar na Capitania Fluvial Tietê-Paraná – Barra Bonita/SP

Comemoração da Data Magna da Marinha em 2014 , Natal/RN

Comemoração da Data Magna da Marinha em 2014 , Natal/RN

Entrega da Medalha Amigo da Marinha, na Sede do Comando do 8º Distrito Naval , em 11 de junho de 2014 , pelo Contra-Almirante (IM) Agostinho , ao
Chefe Regional de São Paulo Lívio Jorge.

Contra- Almirante Campos entregando Habilitações aos Chefes escoteiros do Mar no Rio de Janeiro

Em 2013 o Comandante da Flotilha do Amazonas, CMG Nilson, com Escoteiros do Mar em Manaus.

Escoteiros do 13º Grupo Escoteiros do Mar Almirante Barroso – Santos/SP a bordo do NVe Cisne Branco

Vice – Almirante Liseo , Comandante do 8º DN, em cerimônia na Capitania dos Portos de São Paulo – Santos/SP

Em 1º de setembro de 2012 o Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Moura
Neto, em cerimônia na Capitania dos Portos da Bahia, doou quatro caiaques aos seguintes Grupos
de Escoteiros do Mar na Bahia: “Tamandaré”, “Marcílio Dias”, “ João das Botas” e “ Cinco
Várzeas”.
A foto registra a entrega simbólica de um remo, pelo Almirante Moura Neto, ao escoteiro
mais jovem presente, representando a entrega dos caiaques.

Vemos, portanto, que a integração entre as Instituições é altamente salutar para os nossos
jovens e adultos voluntários e, também, muito importante para o crescimento da Modalidade dos
Escoteiros do Mar no Brasil.
Sem dúvidas há muito que se caminhar, mas o Escotismo do Mar tem muito que agradecer
à Marinha do Brasil pelos anos de convívio e aprendizado. Não é à toa que no dia 11 de Junho, Data
Magna da Marinha, também se comemora o Dia dos Escoteiros do Mar.
Através dos nós e das amarras, do silvo do apito, da saudação ao Pavilhão e de um bom
copo de jacuba está feita a amizade entre o jovem Escoteiro do Mar e o Marinheiro!
A todos os Marinheiros do Brasil e Escoteiros do Mar nossos desejos sinceros de
contínua integração.

E por isso cantamos:
“ Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, o rataplã, rataplã, rataplã, dos Escoteiros do Mar.”
Rataplãn do Mar - Hino dos Escoteiros do Mar do Brasil

O escotismo nos proporciona esses momentos de conhecimento e de aprendizado.
Junte-se a nós e Bons Ventos!
Escoteiros do Mar.
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