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

Palavra do Almirante
Alfredo Martins Muradas
Contra-Almirante
Diretor de Comunicações e Tecnologia
da Informação da Marinha
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DA MARINH A
(DCTIM)
Subordinada à Diretoria-Geral do Material da Marinha (DGMM), a Diretoria de Comunicações e
Tecnologia da Informação da Marinha (DCTIM), com sede na cidade do Rio de Janeiro, foi criada
pela Portaria nº 14/MB do Comandante da Marinha, de 16 de janeiro de 2008, a partir da mudança
de nome e ampliação da missão da extinta Diretoria de Telecomunicações da Marinha (DTM), para
congregar em uma única Diretoria Especializada a orientação e supervisão funcional do Sistema de
Comunicações da Marinha (SISCOM), as atividades técnicas pertinentes às Telecomunicações –
ambas antes exercidas pela extinta DTM – e a orientação da governança da Tecnologia da
Informação na Marinha, atividades estas até então executadas em parte pela DTM e em parte pela
Diretoria de Administração da Marinha (DAdM).
A DCTIM mostrou-se uma evolução natural das antigas Diretorias de Informática, de
Armamento e Comunicações, e Subchefia de Comunicações e Eletrônica do Comando de
Operações Navais. Devido à inserção cada vez maior dos sistemas computacionais e de
telecomunicações nas Organizações Militares (OM) da Marinha do Brasil (MB), fez-se necessário a
existência de uma Diretoria Especializada (DE) a fim de entender as tecnologias e planejar seu
emprego seguro e eficaz em toda a Administração Naval.
Cabe destacar, ainda, que a criação desta DE foi uma das ações que representou uma
profunda e significativa reestruturação do setor, agregando modernidade e dinamismo às ações de
Tecnologia da Informação (TI) desenvolvidas na MB, de modo que isto pode ser observado pelo
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contínuo cumprimento de sua missão:
“Prover serviços flexíveis, integrados e interoperáveis de Tecnologia da Informação e
Comunicações (TIC), com confiança, segurança e rapidez, a fim de assegurar a eficiência e
eficácia do Sistema de Comunicações da Marinha (SISCOM), garantir a defesa do espaço
cibernético de interesse da Marinha do Brasil e contribuir para a supervisão das atividades
relativas à Governança de Tecnologia da Informação (TI).”
A TI na MB busca bem posicionar-se no âmbito da Administração Pública Federal com relação à
Governança e à Segurança das Informações e Comunicações. Operativamente, os serviços de
Telecomunicações são entregues às diversas áreas onde a Força atua, sejam elas próximas ou distantes
da sua sede, ou mesmo fora do território nacional, buscando prover, com excelência, os requisitos
fundamentais das Comunicações Navais: confiança, segurança, rapidez, flexibilidade e integração.
A fim de executar sua missão com máxima efetividade, a Diretoria divide suas atividades técnicas
em três Superintendências especializadas: Sistema de Comunicações da Marinha (SISCOM),
Telecomunicações e Tecnologia da Informação.
Desta forma a DCTIM apresenta soluções e melhorias ao SISCOM, visando garantir as
comunicações para as atividades operativas e administrativas dos meios Navais, Aeronavais, de Fuzileiros
Navais e Organizações Militares de terra. Dentre as suas recentes atividades, destacam-se as seguintes
iniciativas que são motivos de orgulho para esta Diretoria:
 Em meio às atividades relacionadas à Superintendência do Sistema de Comunicações da Marinha
(SISCOM), observam-se as ações desenvolvidas no planejamento, supervisão e acompanhamento
das redes e circuitos do SISCOM, visando atingir um elevado grau de aprestamento dos recursos
de comunicações da MB; a participação em conclaves e conferências no trato de assuntos de
radiofrequências e do Sistema Global de Socorro e Segurança Marítima (GMDSS); o
gerenciamento, junto à ANATEL, de frequências de uso exclusivo militar; a participação e o apoio
do projeto de comunicações da nova Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF) e do Estaleiro e
Base Naval (EBN) em Itaguaí; a participação nas Conferências Interamericana de
Telecomunicações Navais (CITN), cujo propósito visa o estudo e recomendações para a
coordenação, aperfeiçoamento e padronização dos sistemas de comunicações navais americanos,
a fim de que se disponha de sistemas operativos eficientes, tanto em tempo de paz, como em
tempo de crise; e o gerenciamento e disponibilização do Serviço Público de Emergência (185) para
o Salvamar Brasil;
 No âmbito da Superintendência de Telecomunicações, ressaltam-se as atividades relacionadas ao
projeto e coordenação da aquisição, recebimento e instalação de Terminais Móveis Navais do
Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS), destinadas a atender os requisitos de
comunicações dos Meios Navais; a atuação como elemento de ligação entre a Marinha e as
Gerências Técnica e Logística do SISCOMIS; a coordenação técnica dos representantes da MB no
projeto do Ministério da Defesa referente ao desenvolvimento do Rádio Definido por Software (RDS)
nacional; a análise de propostas de Modificação Técnica na configuração dos Sistemas de
Comunicações em HF/VHF/UHF dos Meios Navais, Aeronavais, de Fuzileiros Navais e
Organizações Militares de terra; e a instalação de transceptor do Serviço de Informação Aeronáutica
(AIS) com modo seguro na aeronave AH-11A (Super Lynx) designada para participar da Força
Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano; e
 Por fim, nos ambientes voltados à Segurança da Informação Digital, à Infraestrutura de Tecnologia
da Informação e aos Sistemas Digitais, pode-se visualizar as ações da Superintendência de
Tecnologia da Informação, relativas ao provimento de soluções de segurança para a Marinha e
normatização do uso seguro das tecnologias empregadas no tratamento das informações digitais da
MB; ao apoio técnico e assessoria prestada nos projetos de TI para a implementação segura de
arquitetura de sistemas digitais nas OM; e a orientação no planejamento, estruturação, elaboração,
manutenção e gestão dos sítios eletrônicos de Intranet e Internet das OM, de forma a adequá-los
aos padrões definidos pelo Governo Federal.

A VISÃO DE FUTURO DA DCTIM
Assim, diante do crescente desenvolvimento dos Sistemas de Telecomunicações e dos
complexos avanços da Tecnologia da Informação, somados à dinâmica contínua de evolução
destes assuntos, a Diretoria de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha reafirma o
empenho no seu constante aprimoramento técnico e profissional, de forma a manter o
compromisso de tornar-se uma das referências em Direção Técnica de TIC no âmbito do
Ministério da Defesa.
Por fim, cabe destacar que todas as tarefas executadas por esta Diretoria são em proveito
da soberania do País, têm como finalidade a proteção da nossa Amazônia Azul, e não teriam sido
alcançadas sem o esforço, profissionalismo e abnegação dos militares e civis que servem e
serviram nesta OM e nas demais congêneres que antecederam sua formação.

“NÓS FAZEMOS A MARINHA COMUNICAR -SE MELHOR”

Antenas de Comunicações por Satélite instaladas a bordo do Navio de Apoio Oceanográfico Ary Rongel

Gateway de HF utilizado para realizar as Comunicações entre OM de Terra e os Meios Navais

Foto Oficial da IX Conferência Interamericana de Telecomunicações Navais, coordenada pela DCTIM e
realizada na Escola Naval.

Comunicações em Operações Aéreas são Essenciais para o Sucesso e Segurança da Missão

Instalação de terminal de Comunicação por satélite no Navio Patrulha Oceânico Araguari

Torre de Antenas dos Enlaces via Rádio para a Comunicação entre diversas OM de Terra da Marinha do Brasil

Parque de Antenas de HF/VHF do Navio de Apoio Oceanográfico Ary Ro ngel

O Encontro tem como alvo a participação dos profissionais, estudantes e demais interessados
nos diversos campos relacionados à biotecnologia marinha, bioincrustação e corrosão marinha,
oriundos de universidades, institutos de pesquisa, indústrias de tintas ou materiais, órgãos
regulatórios, órgãos ambientais e Forças Armadas.
CONTATO:
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira
DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA
Rua Kioto, 253 – Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ – CEP: 28930-000
Tels: (22) 2622-9072 e 2622-9058
FAX: (22) 2622-9093
www.ieapm.mar.mil.br
E-mail : jurema@ieapm.mar.mil.br
rcoutinho@ieapm.mar.mil.br

O XVIII Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística da Marinha (SPOLM),
organizado pelo Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV), será realizado nos
dias 05 e 06 de agosto de 2015, na Escola de Guerra Naval (EGN), no Rio de Janeiro.
Este ano o tema será "Desenvolvimento Logístico e Pesquisa Operacional: Base Sólida
de Defesa da Amazônia Azul".
A programação abrange Sessão Plenária, palestras, minicursos e workshops
ministrados por renomados palestrantes de instituições nacionais e internacionais.
O Simpósio reúne, anualmente, cerca de mil participantes dos setores acadêmico,
militar, iniciativa privada, órgãos do governo e do setor produtivo de bens e serviços. O
objetivo é 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.
Haverá premiação para os melhores artigos nas categorias: Pesquisa Operacional,
Logística e Aplicações Militares.
Visite: http://www.casnav.mar.mil.br/spolm/

Com o propósito de promover a atualização e o aperfeiçoamento
contínuo dos profissionais que atuam na área de Gestão de Pessoas,
o Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha realizará um ciclo de
palestras sobre o tema “ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EM EMERGÊNCIAS E
DESASTRES: PERSPECTIVAS E DESAFIOS”, nos dias 18, 19 e 20 de agosto
de 2015,das 8h30 às 12h, com a presença de convidados militares e
civis.
As inscrições serão realizadas até o dia 13 de agosto pelo email eventos@sspm.mar.mil.br, informando nome completo, área de
atuação, e-mail, telefone de contato e dia(s) pretendido(s).
Maiores
esclarecimentos
poderão
ser
obtidos
pelo
telefones
(21)2104-5526/5780 ou pelo sítio www.mar.mil.br/sspm .

" SSPM: SELECIONANDO A PESSOA CERTA PARA O LUGAR CERTO."

VIII ULTRAMARATONA RIO 24 HORAS FUZILEIROS NAVAIS – CEFAN –
Será realizada nos dias 22 e 23 AGO2015, na pista de atletismo do
CEFAN, a Oitava 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 14AGO2015, 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.

Espaço MARINHA DO BRASIL
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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 publicação 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
facebook.com/ingressonamarinha

PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!”

Visite o site www.soamar.org

COMANDANTE DA MARINHA

BRASÍLIA, DF
Em 28 de julho 2015
ORDEM DO DIA Nº 5/2015
Assunto: Aniversário de Criação do Comando da Marinha
Celebramos hoje, 28 de julho, o 279º Aniversário do Comando da Marinha. Nossa secular instituição
tem uma bela história, da qual devemos nos orgulhar, e cuja tônica sempre foi o comprometimento com a manutenção
da integridade nacional, da soberania plena e do desenvolvimento do Brasil.
Historicamente, a origem da Marinha remonta a criação, por D. João V, Rei de Portugal, da Secretaria
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, em 28 de julho de 1736. Com a invasão das tropas
napoleônicas à Península Ibérica e o deslocamento da Corte Real para o Brasil, em 1808, o titular da pasta, D. João
Rodrigues de Sá e Menezes, Conde de Anadia, também acompanhou a Família Real, sendo que, após o retorno de D.
João VI a Portugal, em 1821, conservou-se na estrutura administrativa a Secretaria de Estado da Repartição da
Marinha no Brasil, que perduraria durante todo o período Imperial.
Após a Proclamação da República e a decorrente reorganização da Administração Federal, foi criado,
em 1891, para substituir a Repartição, o Ministério da Marinha. Tal designação permaneceu até 9 de junho de 1999,
quando, por meio da Lei Complementar nº 97, passou a chamar-se Comando da Marinha, subordinado ao recém
criado Ministério da Defesa.
Ao analisar o passado, torna-se patente a ligação do mar com relevantes momentos históricos,
reforçando a acertada decisão de sempre contar com uma Marinha atuante e preparada. Nossas participações na
Guerra da Independência, na Campanha da Tríplice Aliança e nas duas Grandes Guerras refletem a umbilical relação
e dependência que existiu entre a Pátria e o mar. Hoje, essa vinculação segue fortalecida e acrescida de novas facetas,
pois do mar e das hidrovias interiores, vivem e trabalham milhares de brasileiros, que se dedicam a explorar recursos
naturais imprescindíveis; a operar o modal marítimo que realiza a quase totalidade do escoamento do comércio
exterior; e na importante área da indústria de construção naval que dá suporte a essas atividades. Esse estratégico
setor é capaz de gerar impactante desenvolvimento econômico e integração social, principalmente em um País de
dimensões continentais com extenso litoral e ampla malha hidroviária.
Na gloriosa trajetória da Instituição, tivemos a distinção de contar em nossas fileiras com honrados
brasileiros que, por sua dedicação e nacionalismo, tornaram-se líderes navais e ícones nacionais, tais como
Tamandaré, Barroso, Alexandrino, Frontin e Saldanha da Gama, dentre muitos outros insignes Chefes. Deles
herdamos um passado de conquistas, riquíssimas tradições e alicerçante cultura organizacional que nos permite, nos
dias de hoje, receber amplo reconhecimento e confiança da sociedade.
Atualmente seguimos, marinheiros, fuzileiros navais e servidores civis, conscientes de quão importante
para o Brasil continua a ser nossa presença e atuação em todos os rincões do território nacional e para tal, não
podemos esmorecer frente às dificuldades que se apresentam, demonstrando a grandeza do espírito patriótico e
comprometimento com o País.
Tenho plena consciência que, em 279 anos de existência, passamos por outros períodos demandantes,
mas jamais sucumbimos à tentação da leniência e, uma vez mais, concito nossas mulheres e homens para que
trabalhem voltados por consolidar as conquistas logradas e por construir o futuro.
EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Almirante-de-Esquadra
Comandante da Marinha
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DATAS COMEMORATIVAS DE AGOSTO 2015
04: 63º Aniversário da Secretaria-Geral da Marinha;
04: 63º Aniversário da Diretoria de Finanças da Marinha;
08: 69º Aniversário do Comando do 5º Distrito Naval;
11: 3º Aniversário do 102º Grupo de Escoteiro do Mar Velho Lobo;
15: 64º Aniversário do Colégio Naval;
16: 2º Aniversário da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S. A.
(AMAZUL);
19: 7º Aniversário da Corveta Barroso;
19: Dia das Operações;
19: 41º Aniversário do Comando do Grupamento de Patrulha Naval
do Sudeste;
23: Dia do Aviador Naval; e
30: 21º Aniversário do Navio Desembarque de Carros de Combate
Matoso Maia.

A Diretoria da Soamar Campinas apresenta ao
aniversariante do mês de Agosto votos de: saúde,
felicidades e muitos anos de vida no nosso convívio.

07: Mário Braga
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VISITA AO NAVIO ESCOLA BRASIL
O Navio-Escola BRASIL, sob o comando do Capitão-de-Mar-e-Guerra Antônio Carlos
CAMBRA, finalizando os preparativos para no dia 26 de julho iniciar a XXIX Viagem de Instrução
de Guardas-Marinha que tem como propósito contribuir para a formação profissional e cultural
dos futuros Oficiais da Marinha do Brasil e com o estreitamento de laços com as nações amigas
que serão visitadas esteve visitando o porto de Santos no período de 10 à 13/JUL.
A Viagem contara´ com a participação de 33 oficiais, 182 Guardas-Marinha e 222 praças , tem
regresso previsto para 20 de dezembro e visitará os seguintes países: França, Espanha, Portugal,
Holanda, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos da América, Colômbia, Equador, Peru, Chile,
Argentina e Uruguai.
A Soamar Campinas deseja ao Comandante Cambra e aos seus subordinados que façam
uma excelente viagem.
Com o apoio do Comando do 8ºDN, a convite da Soamar Campinas, o amigo do Rotary
Campinas Sul Ronaldo Turrini Almeida acompanhado da sua esposa Andréa do Amaral e de seu
sobrinho Rodrigo Almeida Veja visitaram o NE Brasil , no dia 12 de julho, no porto de Santos. .

DIA DO SUBMARINISTA
No dia 17 de julho foi realizada na Base Almirante Castro e Silva, na ilha
do Mocanguê Grande em Niterói a cerimônia alusiva ao 101º Aniversário a
Força de Submarinos.
A cerimônia presidida pelo Comandante da Marinha, Almirante -deEsquadra LEAL FERREIRA, contou com a presença de submarinistas e
mergulhadores do passado e do presente, entre eles o decano dos
submarinistas, Almirante-de-Esquadra (Ref) Alfredo KARAM.
Entre outras personalidades a presidente da Soamar-Campinas,
Christiane Chuffi, foi homenageada pelo Comandante da Força de
Submarinos, Contra-AlmiranteRoberto Koncke FIÚZA de Oliveira, com o
"Diploma de Submarinista Honorário" em reconhecimento a dedicação às
atividades relacionadas aos submarinos, ao mergulho e/ou mergulho de
combate, bem como à significativa contribuição para elevar o nome da Força
de Submarinos.
Podemos destacar a publicação no Boletim Informativo da Soamar
Campinas das seguintes matérias:
BOLETIM

AUTOR

MATÉRIA

ABR/2013

CA CASTILHO

Comando da Força de Submarinos:
Empreendedorismo e profissionalismo em 99
anos de existência.

DEZ/2013

CF CARTIER

A participação do Submarino Tapajó na
Operação Deployment Sub 2013.

ABR/2014

AE(RM1) MAX

O Programa de Desenvolvimento de Submarinos
(PROSUB)

JUL/2014

----

Centenário da Força de Submarinos.

JUL/2014

CF DILLER

Unidades de Operações Especiais dos PaisesMembros Permanentes do Conselho de
Segurança da ONU.

Estes Boletins estão disponíveis em: www.soamarcampinas.org.br
Entre as personalidades agraciadas com o "Diploma de Submarinista
Honorário" estavam: Sérgio Moraes, presidente da Soamar Litoral Norte,
Sérgio Simonsen, Vice-Presidente da Soamar São Paulo e Sílvio Vasco
Campos, presidente da Soamar Rio de Janeiro.

COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS

NITERÓI, RJ.
Em 17 de julho de 2015.

ORDEM DO DIA Nº 1/2015

Assunto: 101 Anos da Força de Submarinos

No hemisfério norte, em 1914, emergia uma guerra que se espalhava nos mares e campos europeus. Era utilizado pela
primeira vez como “verdadeiro valor militar”, um tipo especial de navio que levou a Marinha Britânica, a mais poderosa da
época, a avistar uma iminente perda de domínio dos mares, com o emprego de uma magnífica e furtiva arma de guerra, o
submersível.
Antes mesmo do início daquela guerra, em 1910, com perspicácia e aguçada visão estratégica, insignes Chefes Navais
atentos aos desenvolvimentos tecnológicos e buscando fortalecer e modernizar o nosso Poder Naval, encomendaram a estaleiros
italianos a construção de três submersíveis da Classe “F”. Como resultado, surge a Flotilha de Submersíveis em 17 de Julho de
1914.
Em mais de cem anos, a Força de Submarinos vem se modernizando. Foram incorporados o Submarino-mineiro
"Humaytá", os classe “Tango”, os “Fleet Type”, os “Guppy”, os “Oberon” e, mais recentemente, os classe “Tupi” e o submarino
“Tikuna”. Olhando para o futuro próximo, o desenvolvimento segue, com o Estaleiro e a Base Naval de Submarinos, localizados
no município de Itaguaí-RJ, parcela importante do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), onde serão
construídos quatro novos submarinos convencionais e o primeiro submarino com propulsão nuclear brasileiro, fato histórico,
que colocará o Brasil no seleto rol das nações que possuem o domínio de tal tecnologia.

‘ desse período, outras atividades juntaram-se à nossa Força, como o mergulho, o mergulho de combate e
Ainda ao longo
a medicina hiperbárica, que apresentaram um processo evolutivo relevante, incorporando ampliações em seu espectro de tarefas.
Nessas áreas de atuação alcançamos a plena capacitação em salvamento de submarinos sinistrados, sendo o Brasil uns
dos poucos países no mundo a realizar este tipo de operação obtendo destaque com participação em fóruns internacionais. Da
mesma forma, o mergulho de combate vem consolidando o seu valor tático nas operações especiais. Seus componentes têm
operado intensamente, novas técnicas foram desenvolvidas e consolidadas, e novos equipamentos incorporados. Nestas
atividades, percebe-se o apoio fundamental da medicina hiperbárica garantindo a higidez e a segurança aos envolvidos nas
diversas operações relacionadas ao mergulho.
A despeito da multiplicidade e complexidade de tarefas, os resultados atingidos têm sido extremamente positivos graças
à proficiência, ao preparo intelectual, à competência, à tenacidade e ao profissionalismo do patrimônio que nos é mais caro,
sempre trabalhando na busca incansável da perfeição: o nosso pessoal, os marinheiros até debaixo d’água.

Percorrendo cuidadosamente a história, percebemos o valor inestimável da herança de empenho, superação,
comprometimento, honra e abnegação deixado por nossos antecessores. Os pioneiros inspirados pelos mistérios do mar e pela
paixão em desbravar as profundezas dos oceanos, cujas dificuldades e vitórias serviram de estímulo para perseverança em cada
jornada seguinte.
Finalmente, ao comemorarmos com justificado orgulho os 101 anos de existência e excelência, congratulo-me com
todas as nossas tripulações, de ontem e de hoje, e com nossos ex-Comandantes, que sempre se empenharam em cumprir com
determinação a nossa missão. Congratulo-me também com os novos submarinistas honorários, bons companheiros e belos
amigos que se juntam a nós, e que emprestam parcela ponderável de seu valioso tempo para o engrandecimento da nossa Força.
Parabéns, Força de Submarinos!
Glória a Flotilha!

ROBERTO KONCKE FIUZA DE OLIVEIRA
Contra-Almirante
Comandante

Espaço Soamar Campinas
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VISITA À SENHORA CELINA DE ARAUJO ALVES
No dia 17 de julho, a presidente da SOAMAR Campinas esteve em
Niteroi (RJ) para visitar a senhora Celina de Araujo Alves, viúva de Juarez
Alves fundador da SOAMAR Campinas e seu presidente por muitos anos.
Atualmente a senhora Celina reside em Niterói com os seus filhos,
CMG(RM1) Juarez e CMG(RM1) Douglas. O objetivo da visita foi o de
manifestar à senhora Celina que, mesmo com o seu afastamento de Campinas
e o falecimento do seu marido, a Soamar Campinas continua ativa e
perseguindo os ideais traçados pelo seu fundador. A visita foi muito
agradável e a nossa querida dona Celina teve a oportunidade de relembrar
muitos momentos vividos em Campinas e solicitou a presidente que
transmitisse o seu abraço fraternal aos soamarinos de Campínas.

Seccional São Paulo das Voluntárias Cisne Branco
No dia 27 de julho , no Centro Cultural da Marinha em São Paulo, as
Voluntárias Cisne Branco - Seccional SP, reuniram-se para participar de um Chá
em homenagem e despedida da sua diretora Seccional, Senhora Valéria Marum
Pereira de Lima.
A SOAMAR Campinas esteve presente e deseja a senhora Valéria bom
retorno à cidade do Rio de Janeiro.

9º VOO DE APOIO À OPERAÇÃO ANTÁRTICA XXXIII
A Presidente da SOAMAR Campinas, foi convidada pelo Secretário da Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar para participar do 9º Voo de Apoio à Operação
Antártica XXXIII no período de 19 a 24 de julho.
A viagem em aeronave Hércules da FAB teve início na Base Aérea do Galeão com
destino a Pelotas- RS onde pernoitamos e para receber as vestimentas necessárias
para prosseguir a viagem para a cidade de Punta Arenas no Chile, que é ponto de
apoio para a travessia para a península Antártica.
No planejamento da viagem constavam 3 etapas:
- primeira etapa era o lançamento de carga e gêneros alimentícios aos militares
da Estação;
- segunda etapa era o treinamento de pouso e decolagem para a tripulação da
Força Aérea Brasileira (FAB), na Antártica; e
- terceira etapa a Decolagem para a Base Aérea Chilena “Presidente Eduardo Frei”,
na Antártica dos convidados da missão.
Infelizmente pelas condições climáticas reinantes na Antártica, todas as fases da
missão foram canceladas. Permanecemos e voltamos de Punta Arenas(Chile) com a
tristeza de não termos conseguido fazer a travessia para a Antártica.
Agradeço a oportunidade que me foi concedida.

Espaço Grupo de Escoteiros do Mar Velho Lobo

Boletim Informativo
nº 65 Julho 2015

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

Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica – MUTECO
No final de semana do dia 27 de junho, nossos Escoteiros do Mar de Campinas/SP
participaram do Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica (Muteco) como complementação para
alcançarem a Insígnia Mundial do Meio Ambiente (IMMA).
O evento, realizado na Praça Pública defronte ao Colégio da Polícia Militar, no bairro São
Bernardo, foi abrilhantado pela presença da Marinha do Brasil, representada por uma equipe composta
de um 1º Tenente, dois Sargentos e um Soldado FN.
A presença dos militares nos foi permitida pelo Vice-Almirante LIMA FILHO, Comandante
do 8º Distrito Naval, que gentilmente atendeu nossa solicitação. Queremos externar nossos
agradecimentos também ao Comandante Daniel, Chefe do Estado-Maior do Comando do 8º Distrito
Naval, sempre tão gentil com os Escoteiros do Mar de São Paulo. Os militares da Marinha do Brasil,
no interior do Estado, sempre despertam muita atenção e não foi diferente dessa vez, principalmente
para nossos Escoteiros do Mar, que vibraram em tê-los conosco em nossas Bases.
Mas, o que é o MUTECO?
O Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Ecológica faz parte da programação nacional da
União dos Escoteiros do Brasil (UEB) e tem como finalidade concientizar nossos jovens (e adultos)
para a importância de se cuidar, em todos os níveis, do meio ambiente, tentando mostrar aos
participantes os impactos do uso desordenado dos recursos naturais. O Muteco pode ser “casado” com
a programação mundial para a Insígnia Mundial do Meio Ambiente (IMMA), que é requisito
obrigatório na progressão escoteira dos jovens. Quem pode participar? Todos os Ramos (Lobinhos,
Escotismo UEB, Reconhecida de Utilidade Pública Federal pelo Decreto nº 3.297, de 11.07.1917, reiterada pelo Decreto nº 5.497, de
Escoteiros,
Seniores
e Pioneiros).
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.

obrigatório na progressão escoteira dos jovens. Quem pode participar? Todos os Ramos (Lobinhos,
Escoteiros, Seniores e Pioneiros).
Este ano tivemos as seguintes bases:
01 - Colégio da PM (6º ano)- Para onde vai o lixo?
02 - Colégio da PM (7º ano)- Doenças causadas por água, solo ou ar contaminado.
03 - Colégio da PM ( 8º ano)- Ambientes degradados pelo homem.
04 - Colégio da PM ( 9º ano)- Tratamento e uso da água.
05- Tropa Sênior Humaitá - Jardinagem doméstica (projeto EP Sênior Vinicius).
06- Tropa Sênior Humaitá - Movidos pelo Escotismo (paredão de escalada).
07- Tropas Escoteiras - Compostagem com minhocas.
08- Alcateia Cruzeiro do Sul - Confecção de cartões com papel reciclado.
09- Alcateia Lobo Guará-CPFL - Carros Elétricos e inovações.
10- Alcateia Siriús - Sabão Ecológico.
11- G.E. Falcão Azul - Horta Suspensa Hidropônica.
12- G.E. Falcão Azul - 03 R (Reduzir, Reutilizar e Reciclar).
13- G.E. do Mar Velho Lobo - Sustentabilidade dos Oceanos.
14- G.E. do Mar Velho Lobo - Amazônia Azul - Sua importância para o meio ambiente.
15- SUCEN - Laboratório lúdico de pesquisas endêmicas.
17- Guardiões da Natureza - Teatro Doutor Mundi.
18- Curso de Veterinária da FAC - Natureza e Homem em harmonia.
19- G.E. Azimute-FIESP – Água na medida certa.
20- G.E. Azimute - Energias e sustentabilidade.
Escoteiros do Mar na formatura

Presença da Marinha do Brasil na Base Amazônia Azul – sua importância para o Meio Ambiente

Marinha do Brasil, Escoteiros do Mar e comunidade local – Integração.

Base Sustentabilidade dos Oceanos

Escoteiros do Mar integrando com os demais Irmãos de Ideal

Marinha do Brasil na formatura de Bandeira e entrega de Distintivo a Escoteiro.

Os Escoteiros do Mar ficaram responsáveis pelas bases 13 e 14 e obviamente
direcionamos nossos temas aos cuidados necessários com os Oceanos e o impacto que a ação
humana pode causar, mesmo morando tão longe do litoral.
Antecedendo esse evento, nossos jovens marujinhos realizaram no sábado anterior, dia 20
de junho, uma excursão por três importantes parques nas cidades de Salto/SP e Itú/SP,
conhece

onde

conheceram o Parque das Lavras, Parque Rocha Moutonné e Parque Geológico do Varvito.
No Parque das Lavras, os jovens viram o impacto da ação humana sobre o Rio Tietê,
ainda poluído naquele trecho de seu curso, o que os impressionou muito.
No Parque Rocha Moutonné conheceram a rocha de tom rosada que remonta a 500
milhões de anos e recebe esse nome internacionalmente por ter seu formato arredondado
No Parque Geológico do Varvito remonta a Era Glacial a mais de 280 milhões de anos e
é composta por sedimentos depositados no fundo de um enorme lago.
Parque das Lavras. Os Escoteiros do Mar presenciaram o resultado da poluição no Rio Tietê.

Nossa Akelá Rose fazendo a Cerimônia de Passagem da lobinha Alice (esquerda). Aproveitando o ambiente.

Chefe João Pedro e a Tropa Órion recebendo a Escoteira do Mar Alice.

Tropa Órion no Parque Geológico do Varvito.

Onde quer que estejamos, estamos Sempre Alerta! Levando as tradições marinheiras para o interior.

Seniores, Escoteiros e Lobinhos aprendendo juntos.

Lobinhos...sempre lobinhos!!

Jovens e Chefia. Sempre juntos!

Como resultado de todas essas atividades escoteiras, nossos jovens conseguiram conquistar a Insígnia
Mundial do Meio Ambiente (IMMA) e estão livres para prosseguirem em suas conquistas, rumo a
suas insígnias máximas.

Sempre Alerta e Bons Ventos!!
E por isso cantamos:
“Em cadência firme e sã, nossos peitos faz vibrar, o Rataplan, Rataplan, Rataplan, 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.

Contato VELHO LOBO 102/SP – MODALIDADE DO MAR
Chefe Gutemberg Felipe Martins da Silva
Coordenador Regional Modalidade do Mar
Rua Maria Soares, 54
Bairro São Bernardo
Tel: (19) 99604-3702 / (19)7851.79.16 – ID 55* 139*4181
www.facebook.com/gemarvelholobo
escoteirosdomar.sp@escotismo.org.br

CENTRO DE MEMÓRIA DA IMIGRAÇÃO DA ILHA DAS FLORES
O Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores – Sediado no Complexo
Naval da Ilha das Flores (CNIF) é mantido por meio de um convênio entre a MB e
a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
O Centro configura-se como um “Museu a Céu Aberto”, cujo roteiro é mediado
por estudantes de graduação em História da UERJ e orientado por totens
espalhados ao longo da Ilha. Além disso, esse espaço museológico conta, em sua
sede administrativa, com dois salões expositivos e um auditório, onde
atualmente encontra-se aberta a Exposição “Os moradores, suas fotos e suas
memórias”, contando um pouco da história da primeira hospedaria de imigrantes
criada pelo governo brasileiro, que funcionou entre 1883-1966.
As visitas ao Centro são gratuitas, podendo ser realizadas às terçasfeiras, quintas-feiras, sábados e domingos, mediante agendamento por meio do
sítio eletrônico: http://www.hospedariailhadasflores.com.br/.
Os Soamarinos estão convidados a conhecer este relevante patrimônio
histórico brasileiro. Endereço: Av. Paiva, s/nº - Ilha das Flores - Neves - São
Gonçalo - RJ. Contato: SO-FN-EG CELSO e 3ºSG-FN-EG RIBEIRO – telefone: (021)
3707-9504.
Abaixo:
- foto da atual ilha das Flores, onde estão as seguintes Organizações
Militares da Marinaha: Comando da Tropa de Reforço, Batalhão de Viaturas
Anfíbias, Unidade Médica Expedicionária da Marinha, Companhia de Polícia
e
Companhia de Apoio ao Desembarque.
- fotos históricas da hospedaria.

Ilha das Flores

Enfermaria

Hospedaria

Desembarque de imigrantes

Alojamento

Refeitório
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PALAVRA DO COMANDANTE
FÁBIO MONTENEGRO DELMAS
Capitão-de-Fragata (FN)
Comandante do GptFNLa

O GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE LADÁRIO ( GptFNLa)
MISSÃO
Realizar Operações Ribeirinhas, em consonância com a Doutrina Básica da Marinha; acolher, eventualmente,
destacamentos de outras forças que venham operar em área de responsabilidade do 6º Distrito Naval (6ºDN);
juntamente com as demais Organizações Militares do Complexo Naval de Ladário, participar de operações de defesa
de portos, instalações, terminais fluviais e intervenção, na área de jurisdição do 6ºDN; contribuir para a execução de
operações especiais, a serem realizadas pelo Grupo Especial de Retomada e Resgate/ Operações Especiais
(GERR/OpEsp); contribuir para ações de segurança interna; formar Oficiais e Praças da Reserva Não-Remunerada no
âmbito do 6ºDN; conduzir o Curso Expedito de Operações no Pantanal e desempenhar outras tarefas operativas que lhe
forem atribuídas pelo Com6ºDN, compatíveis com sua organização, efetivo e capacidade operativa, a fim de contribuir
para a aplicação do Poder Naval na área de jurisdição do 6ºDN.
HISTÓRICO
Em 13 de outubro de 1932, por meio do decreto n° 21.957, foi criada a Primeira Companhia Regional de
Fuzileiros Navais, com caracteres natos do entusiasmo, desprendimento e espírito de sacrifício dos Fuzileiros Navais.
Como a referida companhia não possuía instalações próprias, permaneceu de maneira provisória em um
barracão de madeira do Arsenal de Marinha de Ladário até 1942, quando se transferiu para as dependências, antes
ocupadas pela Aviação Naval, onde permanece até hoje.

Primeira Companhia Regional de Fuzileiros Navais. 1944

Em 07 de março de 1963, pelo Decreto n° 51.811-A, recebemos a atual denominação de Grupamento de
Fuzileiros Navais de Ladário (GptFNLa).

Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário. 2015
O ano de 1994 representa outro importante marco na história do GptFNLa, quando a Marinha do Brasil
adquiriu os terrenos que correspondem hoje a Área de Adestramento do Rabicho, com uma área de 20.377,50 hectares,
o que equivale em torno de 203 Km2.

Área de Adestramento do Rabicho. 2014
HERÁLDICA

EXPLICAÇÃO
No campo vermelho, esmalte evocativo de bravura, denodo e intrepidez,
predicados dos Fuzileiros Navais do Brasil, os fuzis e a âncora de ouro assim
dispostos constituem seu próprio distintivo; no chefe de azul, cor clássica da
marinha, o pórtico de prata ao rememorar o antigo Arsenal situado em Ladário,
lembra esta cidade e a evoca como sede do Grupamento de Fuzileiros Navais
em apreço e que lhe dá o nome.

ORGANIZAÇÃO

OPERAÇÕES, MISSÕES E CURSOS

A fim de manter elevado o seu grau de adestramento, o GptFNLa participa de diversos exercícios com os
meios da Flotilha de Mato Grosso, do 4º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, do Exército Brasileiro, da
Força Aérea Brasileira, além de exercícios com as Marinhas da Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Neste
contexto destacam-se as Operações INTERPORTEX OESTE, QUEBRACHO, RIBEIREX PANTANAL,
CONJUNTA, NINFA, BRASBOL e ACRUX.

BRASBOL 2014

RIBEIREX 2013

CARCARÁ 2014

ACRUX 2013

PATRULHA NAVAL 2014

O GptFNLa ministra o Curso de Operações no Pantanal, C-Exp-OPant, com o propósito de suplementar a
habilitação técnico-profissional dos militares, visando aplicar técnicas de combate específica para o ambiente
operacional pantaneiro.

PROGRAMA SEGUNDO TEMPO FORÇAS NO ESPORTE
Desenvolvido por meio de um convênio entre o MD e o Ministério dos Esportes, em parceria com o Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. A intenção do Programa é promover, por intermédio do esporte, a
integração social, a prevenção de doenças, a promoção da saúde e a prevenção da marginalidade e violência para
crianças e jovens.
Entre as modalidades esportivas praticadas destacam-se: atletismo, futebol de campo, futsal, handebol,
basquetebol, corrida de orientação, capoeira e natação.
Em 2015, o Programa Forças no Esporte conta com três núcleos de alunos, sendo dois núcleos no período
matutino e um no período vespertino. Atualmente, o programa conta com cerca de 300 alunos inscritos, oriundos das
escolas públicas dos municípios de Ladário e de Corumbá. A faixa etária dos alunos é de 07 a 17 anos.

ADSUMUS PANTANAL !

