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Este quadro é composto por platinas de oficias do corpo da armada, exibem o nó de Nelson, os
demais corpos e quadros (Fuzileiros Navais, Intendência, Engenheiros Navais, Médicos, Dentistas,
Farmacêuticos, Apoio à Saúde, Auxiliar, Técnicos e Capelão Naval) exibem identificações
específicas, permanecendo as listas e estrelas.

O objetivo deste quadro é possibilitar o entendimento da identificação das platinas por posto e a
forma de tratamento. Destaco que na Marinha do Brasil não existe o tratamento Capitão, com
exceção no Corpo de Fuzileiros Navais onde é empregado no posto de Capitão-Tenente.

Dia Mundial da Hidrografia
Celebrado, anualmente, em 21 de junho.
A Assembléia Geral das Nações Unidas, colocou na ordem do dia os oceanos
e a lei do mar, adotando a resolução A/60/30 em 29 de novembro de 2005,
que dá as boas vindas a adoção pela Organização Hidrográfica Internacional
do” Dia Mundial da Hidrografia” , que será celebrará anualmente em 21 de
junho, com o propósito de dar publicidade apropriada ao seu trabalho a todos
os níveis, e de aumentar a cobertura de informações hidrográficas
mundialmente, e instar a todos os Estados a trabalhar com a Organização para
promover uma navegação segura, especialmente nas zonas de navegação
internacional, nos portos e onde haja zonas marítimas vulneráveis ou
protegidas.
A Organização Hidrográfica Internacional em 2017 escolheu como tema :
“Cartografar nossos mares, oceanos e vias navegáveis – más importante
do que nunca”

Visite:
https://www.iho.int/srv1/index.php?option=com_content&view=article
&id=296&Itemid=287&lang=en
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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 à 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.marinha.mil.br/ensino/
facebook.com/ingressonamarinha

PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!”

Visite o site www.soamar.org

Boletim nº 87
Maio de 2017

DATAS COMEMORATIVAS DE JUNHO DE 2017
02: 149º Aniversário do Comando da Flotilha do Amazonas ;
05: 56º Aniversário do Comando da Força Aeronaval;
05: 56º Aniversário do 1º Esquadrão de Helicóptero de Emprego
Geral;
08: 41º Aniversário da Diretoria de Obras Civis da Marinha;
08: 74º Aniversário da Diretoria do Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha;
09: 35º Aniversário da Empresa Gerencial de Projetos Navais;
09: 42º Aniversário de Centro de Análises de Sistemas Navais;
10: 84º Aniversário do Comando do 6º Distrito Naval;
11: 152º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo – Data Magna
da Marinha;
11: 110º Aniversário do Estado-Maior da Armada;
11: 110º Aniversário da Diretoria de Saúde da Marinha;
11: 110º Aniversário da Diretoria de Portos e Costas;
11: Dia do Escoteiro do Mar;
18: 49º Aniversário do Comando de Operações Navais;
18: 49º Aniversário da Diretoria Geral de Navegação;
18: 49º Aniversário da Diretoria Geral do Pessoal da Marinha;
18: 49º Aniversário da Diretoria Geral do Material da Marinha;
18: 49º Aniversário da Diretoria do Pessoal Civil da Marinha;
18: 44º Aniversário da Estação Rádio da Marinha em Rio Grande;
20: 45º Aniversário do Navio Transporte Fluvial Paraguassu;
21: 96º Aniversário da Organização Hidrográfica Internacional
(Dia Mundial da Hidrografia);
27: 55º Aniversário do 1º Esquadrão de Helicóptero de Instrução;
e
30: 17º Aniversário da Agência Fluvial de São Félix do Araguaia.
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A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Junho 2017 votos de: saúde,
felicidades e muitos anos de vida no nosso convívio.

01: Edson Csurage;
17: Gutemberg Felipe Martins da Silva; e
22: Luis Antonio Salvador.

A SOAMAR Campinas elege nova Diretoria
Cumprindo o estabelecido no seu Estatuto, a Soamar Campinas realizou Assembleia Geral no
dia 19 de maio para a eleição de sua Diretoria para o biênio 2017 - 2019 que ficou constituída
pelos seguintes Soamarinos;

Após a eleição uma confreternização entre os soamrinos presentes e seus familiares
alegraram o final da reunião

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

As fainas de rotina do 102º SP GEMar Velho Lobo – levando à consolidação da
Mentalidade Marítima aos nossos jovens.

Falamos tempos atrás sobre como acontece a progressão do adulto voluntários dentro do
Movimento Escoteiro, que inicia a sua “carreira” realizando o Curso Preliminar (CP), depois realiza o
Curso Básico (CB, quando conquista o direito de uso do anel de Gilwell e está preparado para liderar
um Ramo (Alcateia, Tropa Escoteira, Tropa Sênior ou Clã Pioneiro). Para receber o Anel de Gilwell,
o Chefe deve realizar o CB e passar por um processo de acompanhamento chamado de “Fechamento
de Nível”, quando então passará a fazer jus ao uso do almejado Anel.

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.

Após o CB, a formação do adulto voluntário tem como meta o Curso Avançado (CA), que
é o último degrau de sua formação como Escotista ou Dirigente Institucional. O Chefe que conclui as
etapas do CA receberá uma honraria chamada Insígnia da Madeira, que é um cordão em couro com
dois taquinhos de madeira nos chicotes que passará a usar em determinadas situações, com o Lenço
de Gilwell que traz um recorte do tartan do Clã McLaren em seu vértice principal.

O IM, como é chamado o detentor do CA, não apenas conclui uma fase em sua formação,
mas se torna um guardião das boas práticas do Escotismo nacional, sendo uma de suas
responsabilidades, defender os propósitos e objetivos da Instituição em prol de um Escotismo de
qualidade para os jovens.
Dia 08 de Abril foi dia de festa no 102º GEMar Velho Lobo, pois dois Chefes foram
agraciados com suas merecidas conquistas. Primeiro o Chefe Valdir “Batata” Gomes recebeu seu
Anel de Gilwell das mãos de seu Assessor Pessoal de Formação (APF), Chefe Gutemberg e logo após
o próprio Chefe Gutemberg foi agraciado com sua IM e lenço de Gilwell, recebendo das mãos de sua
APF, Chefe Rosemary Motta, que contou ainda com a presença da Coordenadora Nacional da
Modalidade do Mar, Chefe Estelina Terra e do Comissário do 19º Distrito Escoteiro Campinas, Chefe
José Roberto Goldsmith além de muitos amigos e convidados vindos de Grupos Escoteiros de
Campinas, São Paulo e Santos.

Tivemos ainda nessa data a renovação da Promessa Escoteira do Chefe Paulo Santiago que
retorna à ativa, como membro da tripulação do Velho Lobo.

Durante o mês de Abril e Maio nossos jovens marujinhos tiveram uma rica programação
escoteira que contou com o aprendizado do Pão de Caçador, cumprindo parte de sua progressão
escoteira.

Recebemos no mesmo dia a visita da Tropa Sênior Posseidon do Grupo Escoteiro Agnes BP, da Modalidade Básica que deseja passar para a Modalidade do Mar (e foram bem contagiados,
rsrs).

Instrução sobre Semáforas e Código Morse com o Chefe Cássio Guilherme, recém
embarcado no Grupo Velho Lobo.

Confraternização pelo aniversário de um de nossos jovens, Daniel Mak, que completou 15
anos.

Instrução para montagem de barracas , aos Lobinhos, realizada pelos Escoteiros e Seniores
como forma de mostrarem o que tem aprendido nas atividades.

Leitura da resposta à Carta de Honra, escrita por nossos jovens e enviado às tripulações do
Grupamento Naval do Norte e respondido pelo Capitão-Tenente Daniel PIZZO da Cruz, Comandante
do Navio Patrulha Guanabara. A carta foi escrita pelas Escoteiras do Mar Danielly e Letícia e pelo
Escoteiro do Mar Murillo. Momento da leitura da resposta para todos da Tropa Escoteira do Mar
Órion. Muita alegria e emoção pela resposta.

E também comemoramos o Dia das Mães, com muita emoção e entrega de flores.

E logo após o encerramento de nosso dia, realizamos o arriamento da Bandeira Nacional,
ao som do Apito Marinheiro, como fazemos de forma ordinária em nossas atividades.

Assim, temos buscado levar o amor e a consolidação da Mentalidade Marítima aos nossos
jovens que correspondem de forma singular, com entusiasmo e vibração.
O escotismo nos proporciona esses momentos de conhecimento e de aprendizado.
Junte-se a nós! Sempre Alerta e Bons Ventos!
Escoteiros do Mar!

E por isso cantamos:
“Em cadência firme e sã, nosso peito faz brilhar, o Rataplan, Rataplan, Rataplan, dos
Escoteiros do Mar!”
Rataplãn do Mar – Hino dos Escoteiros do Mar do Brasil

Escoteiros do Mar!

Contato VELHO LOBO 102/SP – MODALIDADE DO MAR
Chefe Gutemberg Felipe Martins da Silva
Endereço Comercial (dias úteis): Rua Dr Sales de Oliveira, 251 – Vila Industrial –
Campinas/SP – CEP 13035-270
Endereço de Reuniões (sábados): Avenida das Amoreiras, 1430 – Bairro São
Bernardo – Campinas/SP – CEP 13030-405 – EMEF Professora Geny Rodriguez
Tel: (19) 9.7410.69.52 – ID 55*139*4181
www.facebook.com/gemarvelholobo
gutemberg@origemconsultoria.com.b
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Palavra do Comandante
Gustavo da Silva NASCIMENTO
Capitão de Mar e Guerra (IM)
Diretor do CeIMBe
O CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM
HISTÓRICO

O Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe) recebeu tal denominação em 2011,
sendo que antes a mesma unidade da MB funcionava sob a denominação de Depósito Naval em
Belém (DepNavBe). A criação de uma unidade da Marinha voltada para as lides da Intendência foi
um marco de profissionalismo. Voltado inicialmente para as atividades gerenciais de abastecimento
dos itens de suprimento do Sistema de Abastecimento da Marinha. Posteriormente com os avanços
das normas de licitação, de execução financeira e de pagamento de pessoal, o DepNavBe passou a
exercer tais atividades de maneira centralizada, reforçando seu grau de especialização não só na
logística, como também nos procedimentos das finanças públicas.
Cabe ressaltar que os seus prédios e armazéns foram concebidos a partir de 1947 como
armazéns da Base Naval de Val-de-Cães (BNVC, órgão de apoio logístico aos meios navais) e, em
1967, com a concepção e denominação de depósito secundário da BNVC.
O DepNavBe foi criado pela Portaria no 285, de 12 de maio de 1995 e pela Portaria n o 53, de
29 de janeiro de 1996 do então Ministro da Marinha. Sua atividade foi regulamentada pela Portaria n o
38, de 23 de maio de 1996 e posteriormente alterada pela Portaria no 101, de 16 de dezembro de
1996, ambas do Comandante de Operações Navais. Revogada essa última, passou a ter sua atividade
e organização estruturada pelo Regulamento, aprovado pela Portaria n o 52, de 09 de julho de 2003,
do Comandante de Operações Navais.
Em razão da alteração na denominação e no propósito por intermédio da Portaria n o 121/MB,
de 11ABR2011, do Comandante da Marinha, o Depósito Naval de Belém passou a ter a denominação
de Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe), com sua atividade e organização
estruturadas pelo Regulamento, aprovado pela Portaria n o 43, de 25 de Julho de 2011, do
Comandante de Operações Navais.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
O CeIMBe é uma Organização Militar (OM) subordinada ao Comando do 4º Distrito Naval
(Com 4ºDN) e conta atualmente com nove oficiais, sessenta e duas praças e vinte e quatro servidores
civis.
É uma Organização Militar de Fornecimento responsável pelo apoio logístico em Belém,
visando suprir a cadeia de suprimentos do Sistema de Abastecimento da Marinha: itens de
sobressalentes de navios, combustíveis, lubrificantes, gêneros alimentícios (secos e frigorificados),
fardamento e outros. Possui uma área total de estocagem de 2.406 m2, conta com caminhões-baús
frigorificados e térmicos, empilhadeiras a diesel e elétricas. É dotado de um posto de gasolina e óleo
diesel para o fornecimento às viaturas da área.
É também uma unidade gestora executante do SIAFI e SIASG, sendo responsável pela
centralização financeira do Com 4ºDN, Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte (e
navios subordinados), Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental, Centro de Instrução Almirante
Braz de Aguiar (Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante – EFOMM), Centro de
Levantamento e Sinalização Náutica da Amazônia Ocidental (e navios subordinados), 2º Batalhão de
Operações Ribeirinhas (unidade operativa de fuzileiros navais em Belém) e Estação
Radiogoniométrica de Belém. O Diretor do CeIMBe exerce a função de Ordenador de Despesas,
com a responsabilidade de condução dos processos licitatórios, de afastamento e celebrar os
contratos das unidades citadas, culminando com a execução dos créditos orçamentários, emissão das
notas de empenho da despesa, sua liquidação e pagamento. .
Cabe ao CeIMBe realizar a centralização de pagamento de pessoal (civis e militares) de todas
as OM na área de jurisdição do 4º Distrito Naval, além das anteriormente mencionadas estão
incluídas o Hospital Naval de Belém, Base Naval de Val-de-Cães e as Capitanias do Maranhão,
Piauí, Amapá e Santarém. São apoiadas aproximadamente 4.200 pessoas entre civis e militares,
sendo processadas mensalmente 180 Ordens de Serviço e implantadas cerca de sete mil alterações.

“A INTENDÊNCIA NO PORTAL DA AMAZÔNIA.”
VISITE: http://www.mar.mil.br/ceimbe/index.htm

