Boletim nº 91
Setembro de 2017

Fundada em 09/09/1982

SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
SOAMAR Campinas
Por uma mentalidade marítima!

SOAMAR – CAMPINAS

9 DE SETEMBRO DE 1982

9 DE SETEMBRO DE 2017

35 ANOS CONTRIBUÍNDO COM A FORMAÇÃO DA
MENTALIDADE MARÍTIMA

Sociedade Amigos da Marinha de Campinas
Acesse nossa página: www.soamarcampinas.org.br
E-mail: soamar@soamarcampinas.org.br
Telefones:+55 19 981427419.
Presidente SOAMAR Campinas: Christiane Chuffi.
Produção e divulgação: Presidente Christiane Chuffi
Colaboração: CMG (RM1) Ronald dos Santos Santiago.

Palavra do Almirante
EDERVALDO Teixeira de Abreu Filho
Vice-Almirante
Comandante do 4º Distrito Naval

Comando do 4º Distrito Naval: O encontro da Amazônia
Verde e Azul
A criação do Comando do 4º Distrito Naval data de 1933, quando foi estabelecida a
respectiva jurisdição territorial, por meio do Decreto nº 22.811, de 10 de junho daquele ano.
Após Decretos alterando a configuração da Marinha para divisão em Comandos Navais, em 19
de novembro de 1945, o Decreto-lei nº 8.181 voltou a dividir o Território Nacional em
Distritos Navais. Com isso, o Comando do 4º Distrito Naval comemora, este ano, 72 anos
dedicados à proteção e ao desenvolvimento da Amazônia Oriental, contemplando em sua área
de jurisdição os estados do Pará, Maranhão, Amapá e Piauí.
Esta é uma singular região de ricas e heróicas tradições na defesa do nosso solo, cuja
importância cresce, a cada dia, não só em decorrência da sua expansão econômica, mas
também, pelo que representam as suas vias fluviais e marítimas, como rotas obrigatórias da
Bioceanidade e caminhos naturais na integração do sul, centro-oeste e norte.
Aqui, nesta jurisdição, conjuga-se o exuberante encontro de duas Amazônias: a verde e
a azul. Ambas de dimensões semelhantes se fizeram depositárias de dadivosos projetos da
natureza. A verde é a Amazônia da mais importante floresta do planeta, do rio de maior
extensão, da biodiversidade que assombra e das riquezas minerais inexauríveis. A azul é a
Amazônia oceânica, porção de mar que nos pertence, de imensuráveis e diversificadas
riquezas, dentre as quais se destacam as gigantescas reservas petrolíferas.
Assim, deter uma parcela da responsabilidade pela defesa desta estratégica região e
contribuir para o seu desenvolvimento sócio-econômico representa um desafio enobrecedor.
A atuação da Marinha do Brasil nessa área, por meio do Comando do 4º Distrito Naval,
tem como responsabilidade promover constantemente a defesa dos interesses nacionais,
empenhando recursos e meios para contribuir com o desenvolvimento econômico da região.
Além dos esforços para garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana e
a prevenção da poluição hídrica. Importante destacar a formação e o aperfeiçoamento do
pessoal das categorias profissionais da Marinha Mercante e demais atividades correlatas.

Em relação à defesa do seu território em águas jurisdicionais, o Comando do 4º Distrito
Naval realiza Patrulha e Inspeções Navais em conjunto com outros órgãos, como a Polícia
Federal, Receita Federal, IBAMA e outros Órgãos de Segurança Pública, com objetivo de
prevenir e reprimir atividades delituosas de caráter federal, como tráfico internacional de
drogas, o contrabando, o descaminho, a lavagem e evasão de divisas e os crimes ambientais.
A Segurança da Navegação é outra prioridade para o Comando do 4º Distrito Naval,
Representante da Autoridade Marítima, que por meio das Capitanias dos Portos existentes na
sua jurisdição, são executadas ações de inspeção naval, cursos de capacitação para
aquaviários, palestras educativas, além da distribuição de folhetos e cartilhas de
conscientização sobre os principais itens de segurança nas embarcações, destacando as ações
de combate ao escalpelamento, inclusive com instalações gratuitas das coberturas de eixo de
motor.
A Marinha do Brasil disponibiliza gratuitamente o “Disque Segurança da Navegação”, por
meio do telefone emergencial 185, o qual pode ser acionado a qualquer momento, pelos
passageiros ao detectarem qualquer irregularidade que possa comprometer a segurança da
navegação.
É importante também destacar a presença do Comando do 4º Distrito Naval junto às
comunidades ribeirinhas, por meio das Ações Cívico-Sociais (ACISO), que levam atendimento
médico, odontológico e hospitalar a localidades carentes e de difícil acesso.
Em relação à formação e o aperfeiçoamento dos profissionais da Marinha Mercante, o
Comando do 4º Distrito Naval, por meio da Escola de Formação de Oficiais da Marinha
Mercante – EFOMM, do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar, vem formando ao longo
dos anos Oficiais da Marinha Mercante altamente qualificados, não só do Brasil, mas também
jovens cujo país de origem não tem uma Escola de Marinha Mercante, ou cujo país de origem
possui intercâmbio de alunos, como Bolívia, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Gabão, etc.
Além de oferecer cursos de aperfeiçoamento para aquaviários e portuários.
Na condução desde “barco”, o Comando do 4º Distrito Naval dará continuidade às
atividades existentes, aperfeiçoando-as, e buscando cumprir os programas e projetos
priorizados pelo Comando de Operações Navais e a manutenção do excelente relacionamento
hoje existente com o Exército, a Aeronáutica, as Autoridades Federais, Estaduais, Municipais, a
Comunidade Marítima e a sociedade local.
Tudo pela Pátria!
Viva a Marinha!

Organizações Militares subordinadas ao Com4ºDN e suas respectivas missões

Hospital Naval de Belém
Na condição de Hospital Naval de Belém, prover assistência médico-hospitalar e odontológica
aos usuários do Sistema de Saúde da Marinha, além de executar medicina operativa e parcela
da medicina pericial na área de jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval.

Hospital Naval de Belém (HNBe)

Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, do Maranhão, do Amapá, do Piauí e
Fluvial de Santarém
As Capitanias dos Portos da Amazônia Oriental, do Maranhão, do Amapá, do Piauí e
Fluvial de Santarém têm o propósito de contribuir para a orientação, coordenação e controle
das atividades relativas à Marinha Mercante e organizações correlatas, no que se refere à
segurança da navegação, defesa nacional, salvaguarda da vida humana e prevenção da
poluição hídrica nos estados do Pará, Maranhão, Amapá e Piauí.

Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR)

Capitania dos Portos do Maranhão (CPMA)

Capitania dos Portos do Amapá (CPAP)

Capitania dos Portos do Piauí (CPPI)

Capitania Fluvial de Santarém (CFS)

Base Naval de Val de Cães
A Base Naval de Val de Cães tem como missão prestar apoio logístico fixo às Forças e
unidades navais da Marinha do Brasil que operem nas águas marítima, fluvial ou ribeirinha,
sob jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval, a fim de contribuir para a defesa da
navegação de interesse nacional e para o controle dessas áreas.

Complexo da Base Naval de Val de Cães

Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte (ComGptPatNavN)
O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte tem como missão realizar
operações de busca e salvamento, operações ribeirinhas, operações de defesa de porto,
operações de minagem, operações de patrulha naval e atividades de inspeção naval, a fim de
contribuir para: a salvaguarda da vida humana e do material da MB no mar e vias interiores
navegáveis; a defesa e segurança do tráfego aquaviário de interesse nacional; a prevenção
da poluição ambiental por parte das embarcações, plataformas e suas instalações de apoio; a
garantia das instalações portuárias e dos terminais marítimos de valor estratégico do país; o
controle das áreas marítimas e fluviais e a fiscalização do cumprimento das leis e
regulamentos na Área de Jurisdição do Com4ºDN contra os crimes transnacionais.

O Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte possui os seguintes Navios subordinados:

Aviso de Patrulha “Tucunaré” (AviPa Tucunaré)

Navio-Patrulha “Bocaina” (NPa Bocaina)

Navio-Patrulha “Bracuí” (NPa Bracuí)

Navio-Auxiliar “Pará” (NA Pará)

Navio-Patrulha “Guanabara” (NPa Guanabara)

Navio-Patrulha “Guarujá” (NPa Guarujá)

Navio-Patrulha “Pampeiro” (NPa Pampeiro)

Rebocador de Alto Mar “Almirante Guilhem” (RbAM Alte Guilhem)

Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar ( CIABA)
O Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar tem por missão formar, aperfeiçoar,
atualizar e adestrar o pessoal das categorias profissionais da Marinha Mercante e demais
atividades correlatas.

Centro de Intendência da Marinha em Belém (CeIMBe)
O Centro de Intendência da Marinha em Belém têm o propósito de contribuir para a
prontidão dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sediados ou em trânsito em sua
respectiva área de responsabilidade, bem como dos estabelecimentos de terra por ele
apoiado.

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas (2ºBtlOpRib)
O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas possui como missão: realizar operações
terrestres de caráter naval; operações ribeirinhas; operações de defesa de porto, bases e
instalações navais; e operações de segurança interna; a fim de contribuir para o cumprimento
das tarefas do Comando do 4° Distrito Naval na área sob sua jurisdição.

Centro de Hidrografia e Navegação do Norte ( CHN-4)

Centro de Hidrografia e Navegação do Norte tem como missão efetuar a atualização da
cartografia náutica e manter a sinalização náutica eficiente, a fim de contribuir para a
segurança da navegação na Bacia Amazônica.
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Norte

possui os seguintes Navios

Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Tocantins” (AvHoFlu Rio Tocantins)

Aviso Hidroceanográfico Fluvial “Rio Xingu” (AvHoFlu Rio Xingu)

Navio Balizador “Tenente Castelo ”
(NB Ten Castelo)

Navio Hidroceanográfico Fluvial “Garnier Sampaio”
(NHoFlu Garnier Sampaio)

Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém
A Estação Radiogoniométrica da Marinha em Belém tem o propósito de contribuir para
o pleno exercício do Comando pelas autoridades navais; o controle das comunicações navais;
e as atividades de inteligência da MB.

NAVIO PATRULHA “PARATI” DEIXA O SERVIÇO ATIVO DA MARINHA

Em solenidade cheia de simbolismo a Marinha realiza Mostra de Desarmamento do
Navio Patrulha “Parati”.
A solenidade realizada, no dia 30 de agosto, em Belém, foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da Armada,
Almirante de Esquadra Luiz Guilherme Sá de GUSMÃO; e contou com a presença do General de Exército Carlos
Alberto Neiva BARCELLOS, Comandante do Comando Militar do Norte; Vice-Almirante EDERVALDO Teixeira de
Abreu Filho, Comandante do 4º Distrito Naval; do Capitão de Mar e Guerra Ricardo JAQUES Ferreira, Comandante
do Grupamento de Patrulha Naval do Norte; do Capitão-Tenente FÁBIO NOGUEIRA Bernabé, Comandante do Navio
Patrulha "Parati"; oficiais da marinha exercendo comandos em Belém; autoridades locais e convidados.
Mostra de desarmamento é a cerimônia com que se encerra ou se interrompe a vida militar de um navio da armada,
por motivo de baixa, definitiva ou temporária. Após o encerramento desse ato, é lavrado e assinado pelas autoridades
presentes um termo circunstanciado, do qual constam os seguintes elementos essenciais: a data e o local do
desarmamento; o ato e o motivo da desincorporação; o nome da organização militar que passará a ser responsável pelo
navio; os nomes de todos os comandantes que o navio tenha tido; as operações ou comissões de guerra de que o navio
tenha participado; e, o total de milhas navegadas e dias de mar.
A solenidade iniciou com o navio tendo as antenas dos radares girando, armamento em posição de entrada e saída de
porto, embandeiramento em arco e a tripulação do navio em Postos de Continência em honras de recepção às
autoridades chegavam para a cerimônia.
Durante a cerimônia foi feita a leitura do Ato de Transferência do Navio Patrulha "Parati" para a Reserva e
Exoneração do Comandante do Navio, assinado pelo Comandante da Marinha, e a leitura da Ordem do Dia do Chefe
do Estado- Maior da Armada.
Posteriormente, foi realizado à bordo do Navio Patrulha "Parati", pela última vez, o cerimonial à bandeira. Neste
momento foram arriadas simultaneamente o galhardete PREP, o pavilhão do CEMA, o pavilhão do Comandante do
4ºDN e a flâmula de Comando. Os armamentos do navio foram colocados na posição de travamento, os radares foram
desligados e o embandeiramento em arco foi arriado. A banda executou o hino nacional completo que foi cantado pelos
presentes. Ao término do hino nacional tanto a bandeira nacional como a bandeira de cruzeiro foram totalmente
arriadas. A bandeira nacional foi desenvergada e dobrada. Enquanto a bandeira era dobrada, os navios atracados na
Base naval de Val-de-Cães, em homenagem ao ex-Navio Patrulha "Parati", executaram um apito longo e içaram em
seus mastros o sinal “BRAVO ZULU” seguido do indicativo internacional do navio. Logo após o Cerimonial à
Bandeira foi encerrado.
A este ato seguiu-se a entrega da flâmula de comando ao comandante exonerado, CT FÁBIO NOGUEIRA, pelo
Suboficial Reis, caverna mestra do navio (praça com mais tempo servindo a bordo). A flâmula de comando é a
bandeira insígnia com vinte e uma estrelas içadas no topo do mastro dos navios da marinha do Brasil. Ela é privativa

dos oficiais de marinha quando no exercício do cargo de comando. A flâmula é trocada nas passagens de comando,
sendo vedado seu uso em navio não incorporado à armada.
Após foi realizado o desembarque do comandante exonerado, CT FÁBIO NOGUEIRA, e sua tripulação, ao som
da canção ‘Cisne Branco”, formando no cais dando o pronto da faina ao Exmo. Sr. Chefe do Estado-Maior da
Armada.
Por fim, foi assinado o termo de Desarmamento do navio pelo Chefe do Estado-Maior da Armada, pelo
Comandante do 4º Distrito Naval, pelo Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Norte e pelo Comandante
exonerado do navio, onde foi lavrado, em um Termo Circunstanciado, o encerramento do serviço ativo da Marinha do
Ex-Navio Patrulha "Parati".

TRANSCRIÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL
PORTARIA Nº 205/MB, DE 16 DE AGOSTO DE 2017.
Baixa do Serviço Ativo da Armada do
Navio-Patrulha “Parati”.
O COMANDANTE DA MARINHA, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 136, de 25 de agosto de 2010, e o art.
26, inciso V, do Anexo I do Decreto nº 5.417, de 13 de abril de 2005, e de acordo com o disposto na Lei nº 7.000, de 9
de junho de 1982, resolve:
Art. 1º Dar baixa, do Serviço Ativo da Armada, do Navio-Patrulha “Parati”.
Art. 2º Exonerar do cargo de Comandante o Capitão-Tenente FÁBIO NOGUEIRA BERNABÉ.
Art. 3º Designar a Empresa Gerencial de Projetos Navais para proceder à alienação do casco do exNavio-Patrulha “Parati”.
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor no dia 30 de agosto de 2017.
EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Almirante de Esquadra
Comandante da Marinha

ESTADO-MAIOR DA ARMADA
BRASÍLIA, DF.
Em 30 de agosto de 2017.
ORDEM DO DIA Nº 2/2017
Assunto: Mostra de Desarmamento do Navio-Patrulha “Parati”
Em cumprimento ao disposto na Portaria no 205, de 16 de agosto de 2017, do Comandante da Marinha,
realiza-se, na presente data, a Mostra de Desarmamento do Navio-Patrulha “Parati”.
Construído na década de 60, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, seguiu o projeto do navio classe
“Cape”, da Guarda Costeira dos EUA, e foi batizado como Navio-Patrulha Costeiro “Parati”. Incorporado à Marinha
do Brasil em 29 de julho de 1971, foi o segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar tal nome, em homenagem a
cidade homônima localizada no litoral do Rio de Janeiro, cujo nome significa “Mar Branco”, em Tupi-Guarani.
Desde a sua incorporação sempre operou subordinado ao Comando do 4º Distrito Naval.
Devido ao seu deslocamento, 100 toneladas, alinhado a sua boa manobrabilidade, o Navio-Patrulha
“Parati” logo se tornou um importante meio naval para o patrulhamento em locais onde somente navios com suas
características poderiam navegar. Desta forma, destacou-se com sua presença por um longo período na região
setentrional do país, fronteira com a Guiana Francesa, adentrando o Rio Oiapoque em direção a cidade de Clevelândia

do Norte – AP, a fim de cumprir a sua missão e levar a presença da Marinha ao extremo norte do Brasil.
Conhecido por sua tripulação como "GRILO DA AMAZÔNIA", percorreu os rios da bacia amazônica,
garantindo a presença de nossa Marinha em rincões de nosso país difíceis de serem alcançados. Dentre as principais
comissões realizadas, destacam-se: CARIBEX, PATNAV OIAPOQUE, OPERAÇÃO AMAZÔNIA, OPERAÇÃO
AMAZÔNIA AZUL, ASPIRANTEX, ADERIB, RIBEIREX, PATNAV ESTREITOS, OPERAÇÃO ÁGATA,
APOIO AO ENEM, CHANCE PARA TODOS, APOIO AOS ÓRGÃOS FEDERAIS E PATNAV TUCURUÍ, sendo
o primeiro navio de guerra a transpor as eclusas do Rio Tocantins, na cidade de Tucuruí-PA.
Ao longo de seus 46 anos de operação fez 3.080 dias de mar com 179.960 milhas náuticas navegadas,
tendo cumprido, com destaque, todas as missões recebidas. No decorrer de sua história, recebeu em 2005 o prêmio
"Contato", concedido pelo Comando do Controle Naval do Tráfego Marítimo.
Visitou dezenas de cidades na bacia amazônica, além de fazer tremular o Pavilhão Nacional no
estrangeiro: Cidade de Caiena na Guiana Francesa; Fort de France na Martinica; San Juan em Porto Rico; e Saint
Johns em Antigua e Barbuda e, por isso, fez jus ao seu lema “Pronto para a Ação!”.
Ao arriar o Pavilhão Nacional pela última vez a bordo, ato solene que encerra a vida operativa do NavioPatrulha “Parati”, neste comovente e ao mesmo tempo saudoso momento, exalto o legado deixado pelos valorosos
marinheiros que passaram por seus conveses e praças de máquinas. Como justa homenagem pelos êxitos alcançados
no cumprimento de sua missão, receba o distinto “BRAVO ZULU”.
LUIZ GUILHERME SÁ DE GUSMÃO
Almirante de Esquadra
Chefe do Estado-Maior da Armada

FOTOS DA CERIMÔNIA

LISTA DOS ETERNOS EX-COMANDANTES DO NAVIO PATRULHA "PARATI"
NOME
CT Antônio Expedito Kazniakowski
CT Nilton Benevides dos Guaranys
CT Nilton Monteiro Lobato Cruz
CT Sérgio Porto da Luz
CT Eden Gonzales Ibrahim
CT Ronaldo Megdalini Carvalho
CT Newton Cardoso
CT Luiz Ernesto B.M. Sá
CT Pedro Gomes dos Santos Filho
CT Elis Treidler Öberg

ASSUNÇÃO
29/07/1971
02/02/1973
28/08/1974
09/03/1976
19/08/1977
23/02/1979
12/01/1981
26/01/1982
09/02/1983
04/02/1984

PASSAGEM
02/02/1973
28/08/1974
09/03/1976
19/08/1977
23/02/1979
12/01/1981
26/01/1982
09/02/1983
14/02/1984
10/04/1985

CT Nelson Garrone Palma Veloso
CT Paulo Sérgio da Silveira
CT Salvador Ghelfi Raza
CT Paulo Maurício Farias Alves
CT Heitor Vieira Filho
CT Jorge Francisco da Silva Júnior
CT Marco Antônio do Amaral Silva
CT Antônio Fernando Martin Ruiz
CT Júlio César Japiassú Lyra
CT Carlos César J. de Castro e Sousa
CT Luiz Cláudio de Barros Monte
CT Sérgio Ricardo Segóvia Barbosa
CT Ciro de Oliveira Barbosa
CT Nelson Ricardo Gasparin Júnior
CT Alexander Reis Leite
CT Marcelo Pereira da Costa
CT José Marcelo Camelo
CT Pedro Lima Silva Filho
CT Alexandre Figueira Santos
CT Hélio Moreira Branco Júnior
CT Fernando Vidal Vianna Parente
CT Alex Garcia Sapucaia
CT Kaio Reich Bulhões de Morais
CT André Luiz Dias Sêda
CT Márcio Braga de Souza
CT Luciano Maciel Rodrigues
CT Albino Manoel Borges Santos
CT André Luiz Dos Santos Costa
CT Anderson Diogo Melo
CT Felipe De Azevedo Antunes
CT Israel Levi Oliveira de Oliveira
CT Fábio Nogueira Bernabé

10/04/1985
05/05/1986
28/05/1987
07/06/1988
08/06/1989
12/06/1990
12/07/1991
14/07/1992
01/07/1993
22/07/1994
20/07/1995
22/07/1996
22/07/1997
30/07/1998
30/07/1999
31/07/2000
19/07/2001
18/07/2002
18/07/2003
20/07/2004
20/07/2005
20/07/2006
12/07/2007
17/07/2008
23/07/2009
16/07/2010
20/07/2011
19/07/2012
25/07/2013
17/07/2014
20/07/2015
21/07/2016

05/05/1986
28/05/1987
07/06/1988
08/06/1989
12/06/1990
12/07/1991
14/07/1992
01/07/1993
22/07/1994
20/07/1995
22/07/1996
22/07/1997
30/07/1998
30/07/1999
31/07/2000
19/07/2001
18/07/2002
18/07/2003
20/07/2004
20/07/2005
20/07/2006
12/07/2007
17/07/2008
23/07/2009
16/07/2010
20/07/2011
19/07/2012
25/07/2013
17/07/2014
22/07/2015
21/07/2016
30/08/2017

Seminário Internacional “13 ANOS DO BRASIL NA MINUSTAH:
Lições aprendidas e novas perspectivas”

O Ministério da Defesa, por meio da Marinha do Brasil, realizará o Seminário “13 ANOS
DO BRASIL NA MINUSTAH: Lições aprendidas e novas perspectivas”, marcando o
encerramento da referida Missão de Paz.
O referido Seminário será organizado pelo Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais, em parceria com o Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) e ocorrerá nos dias 28 e 29NOV2017,
nas dependências do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), Escola
de Operações de Paz de Caráter Naval, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.
Maiores informações serão divulgadas oportunamente e também serão disponibilizadas
na página http://www.semhaiti13.defesa.mil.br/

IX Encontro Técnico de Materiais e Química (IX ETMQ)

O Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM) realizará o IX ETMQ, no período
de 22 a 23NOV2017, nas dependências do auditório do Centro de Gestão
Tecnológica (CGTEC) da COPPE, no Centro de Tecnologia 2 (CT2), da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
O evento contará com a participação de convidados da comunidade científica
nacional e internacional. O ETMQ tem como objetivo propiciar o intercâmbio
de informações entre Pesquisadores, Técnicos e Engenheiros na área de
Materiais e Química. Visa também estimular o desenvolvimento de atividades
científico-tecnológicas de interesse da MB e da comunidade científica em
geral.
As inscrições são gratuitas. Demais informações sobre participação e
submissão de trabalhos, entre outras, poderão ser obtidas selecionando o
ícone
do
IX
ETMQ
na
página
do
IPqM
na
Internet:
http://www.marinha.mil.br/ipqm/etmq9 ou pelos telefones: (21) 21265752/5753/5754

informe-se: http://www.gven.org.br/regata-da-escola-naval/

Como ocorre anualmente, desde 1945, o Grêmio de Vela da Escola Naval realizará no
dia 8 de outubro a Regata a vela da Escola Naval.
Aproveite esta oportunidade, visite a Escola Naval, desfrute de todas as atividades
programadas e da beleza da baia da Guanabara que estará repleta de embarcações com
velas enfunadas proporcionando um belo espetáculo colorido.
Até hoje a prova mantem o mesmo espírito de congraçamento que lhe deu origem, com
a participação aberta a todos os velejadores que cruzam a linha de partida em seus
veleiros, totalmente isenta de taxas de inscrição. Esta condição inovadora garantiu aos
Aspirantes o mérito da iniciativa pioneira para a democratização da vela de competição.
Por outro lado, a gratuidade tornou-se um dos fatores decisivos para o sucesso da regata,
que desde a sua 1º edição vem registrando sucessivos recordes de participações,
conquistando o honroso título de ser o maior evento náutico da América Latina.
Durante o dia da realização da regata a ilha de Villegagnon, sede da Escola Naval,
recebe cerca de 3500 visitantes, 800 embarcações e 2000 tripulantes, para os quais são
organizadas inúmeras atrações como: exposições de grande variedade de material militar
da marinha, incluindo: equipamentos de mergulho e pára-quedismo; helicópteros;
mísseis; carros de combate e barracas de hospital de campanha; tendas de exposição de
organizações militares da Marinha e de empresas parceiras no evento, que oferecem
variadas informações e demonstrações; apresentação de Banda de Música e do “Pelotão
Elétrico” dos Fuzileiros Navais; animação infantil; seção do planetário; gincana de
pintura; passeio de barco; exposição de carros antigos e de tecnologia naval; filmes e
teatros, nautimodelismo (demonstração e competição), tudo com sonorização e alocução.
Os portões de Villegagnon serão abertos às 08 horas para receber visitantes e
competidores (nacionais e internacionais) das mais variadas modalidades do iatismo.
No período da manhã, acontece a Meia Maratona de Canoagem Oceânica de
Villegagnon e a Regata a Vela de Rádio Controlados, no período da tarde é a vez da
competição entre os veleiros.

Será realizado, na Escola de Guerra Naval (EGN), Rio de Janeiro,
organizado pelo Com2ºDN, com o propósito de apresentar novas tecnologias,
equipamentos disponíveis, aprofundar conhecimentos em minagem e
contramedidas de minagem, bem como estimular a troca de informações entre
as diversas Organizações Militares, Empresas e Universidades envolvidas no
âmbito da Guerra de Minas. Haverá a participação de militares do Exército,
da Força Aérea e de grupos de operações especiais e desativadores de artefatos
explosivos das forças auxiliares.
Maiores informações em: http://www.cicmm.com.br/

XII Simpósio sobre Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e
Oceanografia por Satélite (XII OMARSAT)
O INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO
MOREIRA ( IEAPM) realizará o XII OMARSAT, no período de 03 a
06OUT2017, nas dependências do Hotel de Trânsito "A Ressurgência", em
Arraial do Cabo/RJ.
Este evento tem por propósito discutir e disseminar assuntos relacionados
a Ondas, Marés, Engenharia Oceânica e Oceanografia por Satélite, bem como
a divulgação do estado da arte desses temas no Brasil e no exterior, o
acompanhamento dos trabalhos em andamento e a discussão de modernas
técnicas e suas possibilidades de aplicação. São esperados cerca de 120
participantes entre cientistas, estudantes de pós-graduação e empresários.
Informações sobre inscrição para participação e submissão de trabalhos
poderão ser obtidas pelo sítio www.omarsat.com.br ou por meio dos telefones
(22) 2622-9017/2622-9024.

A EGN tornou público o processo seletivo para ingresso no Programa de PósGraduação em Estudos Marítimos, ( PPGEM) em nível de Mestrado Profissional
(“stricto sensu”).
As inscrições terão início em 28 de agosto e encerrar-se-ão em 11 de outubro de
2017. Poderão inscreverse civis e militares que possuam graduação completa
reconhecida pelo MEC. O curso tem início previsto para MARÇO de 2018 com duração
de dois anos. Os Estudos Marítimos conformam um campo acadêmico interdisciplinar,
que abrange as relações políticas e sociais do homem com os espaços marítimos e as
águas interiores.
O Programa se estrutura em torno da área de concentração “Segurança, Defesa e
Estratégia Marítima”, contando com três Linhas de Pesquisa:
I – Política e Estratégia Marítima;
II – Regulação do uso do mar e Cenarização; e
III – Ciência, Tecnologia, Inovação e Poder Marítimo.
Informações sobre o edital, vagas, processo seletivo e corpo docente poderão ser
visualizadas na página do PPGEM na Internet: www.ppgem.egn.mar.mil.br.
Informações adicionais poderão ser obtidas com a 1ºTen (RM2-T) MARISOL,
pelo telefone: (21) 2546- 9325, ou pelo email: egn.ppgem@marinha.mil.br.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do MEC divulgou este
mês o resultado da avaliação quadrienal (2013-2016) de todos os Programas de Pós-Graduação
brasileiros. Implementado na EGN a partir de 2014, com a nota inicial 3 - típica de novos programas
-, o PPGEM teve a sua primeira avaliação submetida à CAPES. Em função dos quesitos observados,
dos dados registrados e avaliados pela CAPES - proposta do programa, corpos docente e discente,
produção intelectual e inserção social -, o PPGEM recebeu nota cinco (5), considerada máxima para
programas de mestrado. Cumpre destacar que, dos 4.175 programas avaliados, apenas 9 lograram
ascensão de dois níveis (0,2%), e dos 703 programas profissionais da CAPES, somente 46 possuem a
nota cinco, sendo o PPGEM o único Mestrado Profissional na Área de Ciência Política e Relações
Internacionais (CP/RI) com tal avaliação. Esta graduação cumpre requisito fundamental à
propositura de criação de um curso de doutorado em um horizonte próximo. Observa-se, ainda,
que o corpo docente do PPGEM é composto por onze (11) docentes permanentes, dos quais nove
(9) possuem titulação de doutor pelo sistema CAPES, e a maior parte deste corpo docente (73%) é
de oficiais em regime de Tarefa por Tempo Certo.
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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
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DATAS COMEMORATIVAS DE OUTUBRO DE 2017
01: 64º Aniversário do Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de
Janeiro;
01: 164º Aniversário da Capitania dos Portos do Paraná;
01: 19º Aniversário do Centro de Manutenção de Embarcações Miúdas;
02: 19º Aniversário do 1º Esquadrão de Aviação de Interceptação e
Ataque;
03: 170º Aniversário da Capitania dos Portos de Alagoas;
05: 75º Aniversário da Criação da Força Naval do Nordeste;
05: 5º Aniversário do Centro de Controle Interno da Marinha;
08: 30º Aniversario do Rebocador de Alto Mar Tridente;
10: Dia dos Veteranos da Marinha;
13: 85º Aniversario do Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário;
13: 125º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar;
17: Dia do Maquinista;
17: 31º Aniversário do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo;
18: 45º Aniversário do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos da Marinha;
20: 141º Aniversário do Comando da Flotilha do Mato Grosso;
22: 181º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Alexandrino;
23: 74º Aniversário do Centro de Adestramento Almirante Marques de
Leão;
23: 54º Aniversário do Centro de Instrução e Adestramento Almirante
Áttila Monteiro Aché;
24: 160º Aniversário da Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa
Catarina;
24: 160º Aniversário da Escola de Aprendizes de Marinheiro de
Pernambuco;
26: 35º Aniversário da Capitania Fluvial de Tabatinga;
28: Dia do Servidor Público;
29: 46º Aniversário da Comissão Naval Brasileira na Europa;
29: 46º Aniversário do Navio Patrulha Poti;
31: 44º Aniversário do Centro de Educação Física Almirante Adalberto
Nunes; e
31: 21º Aniversário do Grupamento de Navios Hidroceanográficos.
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A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Outubro 2017 votos de:
saúde, felicidades e muitos anos de vida no nosso
convívio.

04: Nelson Solcia ;
11: Paulo Roberto Ribeiro;
20: Maria Elisa F. Boschetti; e
21: Eduardo Nasser .
.

SOAMAR CAMPINAS COMEMORA O 35º ANIVERSÁRIO
Para comemorar o 35º Aniversário da sua fundação, a Soamar Campinas, presidida
por Christiane Chuffi , e o Rotary Club Campinas Sul, presidido por Wesley Pacheco , 2º
vice-presidente da Soamar Campinas , realizaram uma reunião festiva conjunta no dia 2 de
setembro.
O evento contou com a presença de Soamarinos, Rotarianos e com uma
representação do 102º SP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo capitaneada pelo Chefe
Escoteiro Valdir ( Batata).
O destaque do evento foi o prestígio dado pela Marinha do Brasil com a honrosa
presença do Comandante da Marinha , Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar LEAL
FERREIRA e de sua esposa Christiani Prisco Leal Ferreira, que estava acompanhado das
seguintes autoridades navais: Comandante do 8º Distrito Naval, Vice-Almirante Antonio
Carlos Soares GUERREIRO , e de sua esposa Izabel Guerreiro; e do Diretor do Centro de
Comunicação Social da Marinha, Contra-Almirante Flávio Augusto Viana ROCHA.
Abrilhantaram também o evento o Presidente nacional da Soamar (Soamar Brasil)
Orson Antonio Feres Moraes Rego; o presidente da Soamar Santos Eugênio Pierotti e sua
esposa Lilian Pierotti; e o presidente da Soamar Sorocaba Paulo Fernando Moreira.
Ao final do texto segue lista que registra o nome das demais personalidades que
prestigiaram o evento.
A solenidade constou dos seguintes atos:
- composição da mesa diretora para a condução dos trabalhos;
- incorporação da bandeira nacional, do estandarte do Rotary Club e do estandarte da
Soamar Campinas que foram conduzidos por escoteiros do mar;
- canto do hino nacional;
- palavras de abertura da solenidade pelo presidente do Rotary Club Campinas Sul;
- canto do hino da Marinha do Brasil, “ Canção Cisne Branco”;
- canto do hino da Soamar
- palavras da presidente da Soamar Campinas alusivas à efeméride, destacando a
trajetória e os feitos da Instituição nesses 35 anos. Agradeceu a presença de todos, em
especial a das autoridades citadas anteriormente que deu um relevante

prestígio

ao

evento. Ressaltau a presença na solenidade de dois soamarinos fundadores: Marino
Ziggiatti e Odilon Boschetti . Na ocasião também agradeceu o apoio que tem recebido do
Rotary Campinas Sul e do Comando do 8º Distrito Naval.
Na sequência entregou um “ mimo” em sinal de reconhecimento aos dois soamarinos

fundadores; à 1º Tenente (T – RM2) Fernanda Cezarina Farrapeira Costa que faz a ligação
com o Comando do 8ºDN; ao CMG (RM1) RONALD dos Santos Santiago por sua
permanente colaboração; e ao CMG(RM1) JUAREZ Alves Junior em memória do seu pai e
fundador da Soamar Campinas , Juarez Alves.
Houve também a entrega de “ PIN”, pelos almirantes presentes acompanhados da
presidente da Christiane Chuffi aos novos associados da Soamar Campinas:

Leda

Regina da Fonseca Coutinho, Fileto Albuquerque, Maria Elisa Boschetti e Célia Maria Bueno
do Amaral.
O Comandante da Marinha aproveitou a oportunidade para:
-

fazer a imposição da Ordem do Mérito Naval

no gráu

de comendador na

presidente Christiane Chuffi, considerando que ela foi promovida na Ordem, de acordo com
a Portaria Nº 1979/GM/MD de 11 de maio de 2017;
- entregar ao Presidente do Rotary Club Campinas Sul um brasão registrando a sua
visita à entidade , bem como enaltecer as atividades desenvolvidas pelo Rotary Club a nível
nacional e internacional;
- entregar à presidente da Soamar Campinas uma placa registrando os cumprimentos
pelo transcurso

do 35º

aniversário de fundação da entidade, elogiar as atividades

desenvolvidas pela Soamar Campinas como a de fomentar o crescimento da Mentalidade
Marítima ; bem como cumprimentar o Comandante Juarez pela obra do seu falecido pai , a
quem teve o prazer de conhecer.
A Chefe Escoteira Estelina Terra, Coordenadora Nacional da Modalidade do Mar (
CONAMAR) dos Escoteiros do Brasil

presenteou o Comandante da Marinha com as

miniaturas das bandeiras do Escotismo do Mar e do 102º SP Grupo Escoteiro do Mar
Velho Lobo, bem como agradeceu o apoio permanente que os escoteiros do mar recebem
da MB.
O evento foi abrilhantado com a participação da banda de música do Comando do
8ºDistrito Naval sob a regência do 1ºSG-FN-MU Estephanin.
A noite foi de confraternização intensa entre todos os participantes.
A Soamar Campinas agradece ao Exmo Sr. Comandante da Marinha , Almirante de
Esquadra Eduardo Bacellar LEAL FERREIRA, por ter prestigiado a nossa comemoração.
Com esta reunião comemorativa a Soamar - Campinas homenageou aqueles que a
fundaram e os que fizeram acontecer nestes 35 anos de parceria com a Marinha do Brasil
na necessária difusão de conceitos que visam contribuir para a ampliação da Mentalidade
Marítima no Brasil.

Assim, prosseguiremos navegando no rumo certo.
Viva a SOAMAR CAMPINAS!
Viva a Marinha do Brasil!
ALGUMAS FOTOS DO EVENTO:

Prestigiaram a Soamar Campinas as seguintes personalidades:
- Vice- Almirante (RM1) Ney Zanella dos Santos, Diretor presidente da AMAZUL Amazonia Azul Tecnologia
de Defesa S.A ;
- Capitão de Mar e Guerra (FN -REF) Augusto Cesar Lobato Posada; Adjunto do Coordenador –Geral de
Gestão de Pessoas da AMAZUL;
- Capitão de Mar e Guerra Alexandre Motta de Sousa ,Chefe do Estado-Maior do Comando do Oitavo
Distrito Naval e sua esposa Luciene Sousa;
- Capitão de Mar e Guerra (EN) Jorge Luís da Cunha, Diretor do Centro de Coordenação de Estudos da
Marinha em São Paulo;
- Soamarina Inês Restier, presidente do Rotary Club Parque Ibirapuera São Paulo, e seu marido Capitão
de Mar e Guerra( Ref) Sergio Caldas Restier Gonçalves;
- Maria José Passeri Santiago;
- Coronel (R1) Robinsom dos Santos Santiago e esposa Maria de Lourdes Girardi Santiago;
- Oscar Fonseca Vieira, Vice presidente da Soamar Sorocaba;
- Chefes Escoteiros: Paulo Santiago, Marise Goulart Baú, Silvana Rodrigues Pereira, Paulo Luis Pereira e
André Fagnolli;
- Soamarina e representante da ADESG em Campinas, Ana Maria Fedozzi da Cunha Capelli;
- Eduardo Medeiros Junior, engenheiro químico do Centro Experimental de Aramar, e sua esposa Monica
Medeiros;
- Soamarino e Governador do Distrito 4590 Marini Zigiatti
- Jayme Pedroso do Amaral, membro do R.C. de Campinas Norte
- Emerson Ribeiro, Vice-presidente Soamar Campinas;
- Adair Nery Furlan, presidente da ASFAR Campinas;
- Capitão de Corveta Marcus Lázaro dos Santos Oliveira, Assistente do Comandante da Marinha; e
- Capitão-Tenente André Rodolfo de Farias, Ajudante de Ordens do Comandante do 8ºDN.

MARINHA DO BRASIL PARTICIPA DA SEMANA DA PÁTRIA EM SÃO PAULO

Para comemorar o 195º Aniversário da Independência do Brasil, a Marinha do Brasil
participou do desfile cívico-militar realizado dia 07 de setembro no Anhembi com: 04
pelotões, sendo um feminino, um masculino, um com os aspirantes da Escola Naval e um
pelotão da Força de Fuzileiros da Esquadra.
Além dos militares, a Marinha desfilou com uma viatura blindada Piranha, viatura com o
sistema de Foguetes de Artilharia para Saturação de Área “ Astros” e um Carro Lagarta
Anfíbio (CLanf).

PALANQUE DAS AUTORIDADES

GUARDA- BANDEIRA

BANDA DE MÚSICA DO COM8ºDN

PELOTÃO MASCULINO

PELOTÃO FEMININO

CARRO LAGARTA ANFÍBIO ( CLANF)

PELOTÃO DE FUZILEIRO NAVAIS

VIATURA BLINDADA PIRANHA E VIATURA SISTEMA ASTROS

VIATURA E EMBARCAÇÃO DE CAPITANIA DOS PORTOS

PELOTÃO DE ASPIRANTES DA ESCOLA NAVAL

EXPOSIÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO
Nos dias 07 e 08 de setembro, a Marinha do Brasil montou uma exposição na área do
estacionamento da

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) que contou

estandes de fardamento, armamento e diversos equipamentos militares.
Na ocasião também foram expostos viaturas diversas como: viatura blindada Piranha,
viatura com o sistema de Foguetes de Artilharia para Saturação de Área “ Astros” e o
Carro Lagarta Anfíbio (CLanf).

Destaque para

o Helicóptero SH-16 ( SEAHAWK) pertencente ao 1º Esquadrão de

Helicópteros Anti-Submarinos ( HS-1) que estava embarcado no Navio Doca Multipropósito
BAHIA ( G-40) , que estava atracado no porto de Santos.

O evento foi bastante prestigiado e contou com divulgação na mídia televisiva como a
constante do link abaixo:
http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/redetvnews/videos/cidades/marinha-fazmostra-com-historias-de-combate-naval-em-sao-paulo

NAVIO DOCA MULTIPROPÓSITO BAHIA

O Navio Doca Multipropósito BAHIA (G 40), sob o comando do Capitão-de-Mar-e-Guerra Luis Felipe
Monteiro SERRÃO, visitou o porto de Santos no período de 4 à 11 de setembro.

Aproveitando a oportunidade o Comandante do 8º Distrito Naval, Vice-Almirante Antonio Carlos
Soares GUERREIRO , e o Comandante SERRÃO, ofereceram uma recepção a bordo para autoridades
e Amigos da Marinha na noite do dia 8. A presidente da Soamar Campinas, Christiane Chuffi ,
prestigiou o evento acompanhada do seu marido e 1º Diretor Secretário da Soamar Campinas
Hassem Haluen.

Esteve aberto à visitação pública nos dia 9 e 10 de setembro, atraindo centenas de visitantes.
O NDM BAHIA esteve no mar realizando exercícios operacionais e de adestramento da tripulação,
e trouxe material e pessoal a ser empregado nas comemorações da Semana da Pátria em São
Paulo.

Lançado ao mar em 1998, o NDM “Bahia” foi projetado para transportar tropas, veículos,
helicópteros, munição e provisões diretamente em uma área de operações. O navio se destaca pelo
espaço disponível para abrigar helicópteros e por agregar à Força Naval brasileira a importante

capacidade para carregar e descarregar material, pelo mar ou pelo ar, e operar com embarcaçõe de
desembarque em mar aberto.

Características do navio:
Deslocamento: 12.037 toneladas;
Dimensões (metros) - comprimento – 168; boca – 23,5 e calado – 5,91;
Velocidade econômica/máxima: 12/21 nós;
Raio de ação – 13.400 milhas a 12 nós;
Tripulação: 297 homens;
Capacidade de transporte tropa: 359 militares;
Propulsão: 2 motores diesel de 10.400 HP; e
Capacidade de operar com até 3 aeronaves simultaneamente.
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Palavra do Comandante
Marcio JORGE dos Santos
Capitão de Corveta
Comandante do Navio-Patrulha “Macaé”

O Navio-Patrulha Macaé
Uma característica comum aos homens do mar é a de que todos eles sentem um
grande orgulho de seus navios! Um orgulho não só das toneladas de aço, armamentos,
maquinário e equipamentos que o compõem, mas principalmente da sinergia que se forma
entre o barco e a sua tripulação, a “alma do navio”. Imbuído deste espírito, é com grande
satisfação que compartilho com todos os integrantes da Sociedade Amigos da Marinha de
Campinas, estas linhas que trarão um pouco da história, das características e das
atividades desempenhadas pelo nosso brioso P70 que, desde a sua incorporação à
Armada em 2009, vem cumprindo com sucesso suas tarefas de Patrulha das Águas
Jurisdicionais Brasileiras, Fiscalização do Tráfego Aquaviário e Socorro e Salvamento.

Navio-Patrulha “Macaé” na Baía de Guanabara, Praia de Icaraí, ao fundo

O NAVIO-PATRULHA MACAÉ
Em Novembro de 2005, iniciou-se um estudo, por parte da Marinha do Brasil, para a construção
de uma nova classe de Navios-Patrulha para realizar, prioritariamente, apoio à fiscalização das Águas
Jurisdicionais Brasileiras (AJB), atividades de patrulha, inspeção naval e salvaguarda da vida humana
no mar, contribuindo para a segurança do tráfego marítimo nacional e defesa dos interesses
estratégicos brasileiros.
A construção deveria ser realizada por um estaleiro nacional, a partir de um projeto já existente,
com a respectiva transferência de tecnologia. Sendo assim, foi escolhido o projeto francês do NavioPatrulha Classe Vigilante 400 CL54 e em Julho de 2006, a Indústria Naval do Ceará S.A. (INACE),
estaleiro vencedor da concorrência, assinou com o estaleiro francês Constructions Méchaniques de
Normandie (CMN) o Contrato de Transferência de Tecnologia e Assessoria Técnica, aperfeiçoando o
projeto de modo a incorporar desenvolvimentos tecnológicos e melhorias no desempenho do navio.
Após assinado o contrato de construção do Navio-Patrulha de 500 t entre a Diretoria de
Engenharia Naval (DEN) e a INACE, ocorreu, em 24 de novembro de 2006, o Batimento de Quilha
do casco n° 570, o 1° navio da Classe.
O Navio-Patrulha “Macaé” nasceu desta forma, como o primeiro de um projeto de 27 Navios a
serem construídos no Brasil e atingiu um nível de nacionalização de material de 70%, o que
evidenciava a capacidade de retomada da indústria naval brasileira no cenário internacional.
Idealizado em um cenário de desenvolvimento de novas tecnologias, o navio conta com modernos
equipamentos auxiliares para a navegação, armamentos e recursos adequados ao cumprimento de suas
missões, sistema de combate a incêndio e sistema de controle da propulsão totalmente digitalizados,
desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM), e uma maior autonomia em relação aos
outros Navios-Patrulha.
Seu nome, Navio-Patrulha “Macaé”, é uma homenagem à cidade do litoral fluminense,
importante pólo de apoio à exploração marítima de petróleo no Brasil.
Após ser lançado ao mar em 02 de dezembro de 2009, teve a cerimônia de batismo e
incorporação à Armada realizada em 09 de dezembro de 2009, na cidade de Fortaleza. A madrinha do
navio é a Sra. Ângela Maria de Souza da Silveira Carvalho, esposa do Almirante de Esquadra Roberto
de Guimarães Carvalho, ex-Comandante da Marinha.

Navio-Patrulha “Macaé” em sua Cerimônia de Incorporação, 09 de dezembro de 2009

CARACTERÍSTICAS DO NAVIO


Comprimento total:

55,6m;



Boca máxima:

9,3m;



Calado máximo: 2,5m;



Deslocamento:

500 t;



Propulsão:

2 Motores de Combustão MTU 16V 4000 M90. São dois motores diesel

MTU 16V que entregam uma potência total de 7400 HP, acoplados, cada um, a uma
engrenagem reversora e, posteriormente a dois eixos com hélices de três pás de passo fixo;


Geração de energia:

O sistema de geração de energia do Navio é composto por três 3

Grupos diesel-geradores que resultam em uma produção total de 540KW;


Velocidade máxima:

21 nós (cerca de 40 Km/h);



Raio de ação:

2500 Milhas Náuticas (4630 Km);



Autonomia:

10 dias;



Armamento:
01 Canhão 40 mm L70
02 Metralhadora 20mm GAM B01-2
 Operações Aéreas:
Capacidade de operar com aeronaves em fainas de recebimento de cargas e de
pessoal.

Navio-Patrulha “Macaé” guinando para assumir posição. A grande capacidade de manobra é
uma das principais características do navio

BRASÃO

Num pentágono formado de cabos de ouro e encimado pela coroa naval, campo com dois
faixados-ondados de prata e chefe de azul com a “Phoenix” de ouro e detalhes em preto.
EXPLICAÇÃO
Macaé, cidade do litoral norte do Estado do Rio de Janeiro passou por profundas mudanças em
sua economia e cultura com o descobrimento do petróleo na Bacia de Campos tendo recebido grande
quantidade de pessoas e investimentos de várias partes do país e do mundo.
A “Phoenix”, pássaro de fogo, baseia-se no termo Macaé que procede da corruptela em tupi
“maca-ê”, que significa, entre nativos, macaba doce ou “coco de catarro”, fruto da palmeira
macabaíba, da espécie “Phoenix Dactylifera”, abundante na região. No brasão, o pássaro mitológico
representa a espécie da palmeira.
A missão de patrulhar e proteger nossas águas jurisdicionais e a plataforma continental de
exploração/explotação, principalmente nossa zona do pré-sal, conquista brasileira de vultoso aumento
econômico e grande importância estratégica, está representada pelos detalhes em preto baseados na
extração do petróleo.
Aproveitando a idéia da descoberta do óleo mineral na zona do pré-sal, estende-se a forma de
folhas e galhos, realçando a palmeira macabaíba, cuja espécie vem a dar origem à “Phoenix”, símbolo
do navio.
Os faixados-ondados de prata do contrachefe aludem às águas brasileiras, onde o navio irá
operar e defender os interesses econômicos e estratégicos do Brasil

P70 em Patrulha Naval na bacia pretolífera de Santos

MASCOTE
“HÉRCULES DA AMAZÔNIA AZUL”

O Hércules, herói da mitologia, foi escolhido pela
Oficialidade e Guarnição como mascote do Navio, devido à sua
força e feitos de bravura e coragem, em histórias distintas. Isso se
traduz na capacidade do “Macaé” em cumprir diversas tarefas,
sempre apoiado na grande força de sua equipe e espírito marinheiro
de cada tripulante, protegendo nossas ricas águas, a “Amazônia
Azul”.
Assim, a partir de março de 2013, o Navio-Patrulha
“Macaé” passou a ser conhecido como o “HÉRCULES DA
AMAZÔNIA AZUL”, tendo como lema: “PATRULHAR PARA
CONQUISTAR! EIA SUS!”.

Curiosidade:
Os oficiais por ocasião do
seu embarque no Hércules da
Amazonia Azul, cumprem um
breve e significativo ritual de
embarqueem que fazem a
leitura
do”Juramento
do
Hércules” e ao final saboreiam
o seu “sangue”, bebida cuja
formolá
(secreta)é
de
responsabilidade do Imediato
do navio.
O novo patrulheiro deve
atentar somente para dois
detalhes: são proibidos erros
na leitura e caretas ao beber o
sangue
do
lendário
guerreiro...... Tal tradição,
alem da simbologia que
carrega, é garantia de muita
dewscontração nos embarques.

“OOHH Grande Hércules!
Guerreiro de força, coragem e feitos nunca vistos antes!
Entrego o espírito deste marinheiro a ti!
Suas virtudes se perpetuarão comigo.
Pelos 7 mares, não temerei nada jamais!
Depois de vencer estes 12 desafios:
LEÃO DE NEMÉIA
HIDRA DE LERNA
JAVALI DE ERIMANTO
CORÇA CERINÉIA
AVES DO ESTÍNFALE
CAVALARIÇAS DE ÁUGIAS
TOURO DE CRETA
ÉGUAS DE DIOMEDES
CINTO DE HIPÓLITA
BOIS DE GÉRION
POMOS DE OURO
GUARDIÃO DO HADES
Agora embarco rumo ao 13º feito: Patrulhar a rica e extensa
Amazônia Azul!
Sempre com entusiasmo, dedicação e lealdade às tradições
navais!
Beberei do teu sangue, o qual foi derramado por vezes, e
jamais em vão!
(beber o “sangue do Hércules”)
Patrulhar para conquistar! EIA SUS!

Emprego
O Navio-Patrulha “Macaé” é subordinado ao Grupamento de Patrulha do Sudeste, organização
militar operativa subordinada ao Comando do 1º Distrito Naval, e tem como área de atuação principal
o litoral dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, até o limite das Águas
Jurisdicionais Brasileiras (AJB).
Com uma tripulação composta por cinco Oficiais e 30 Praças, este belo vaso de guerra vem
executando ao longo dos seus cerca de oito anos de vida operativa, comissões de Patrulha e Inspeção
Naval, Socorro e Salvamento, Apoio as Operações da Esquadra, Apoio a Ação de Órgãos Federais,
Estaduais e Municipais nas atividades relacionadas à Prevenção de Ilícitos, Prevenção e Combate à
Poluição Ambiental causadas por embarcações, plataformas fixas e suas instalações de apoio e Apoio
a Segurança de Grandes Eventos tendo realizado até o momento 425 dias de mar e navegado
56.997,6 milhas náuticas.

Vigilância do Oficial de Quarto durante operação de Patrulha Naval

P70 patrulhando a orla da Praia de Copacabana durante os Jogos Olímpicos Rio-2016

Exercício de tiro com canhão de 40 mm e com metralhadora 20 mm

Navio-Patrulha “Macaé” em apoio às operações de segurança da Jornada Mundial da Juventude

Exemplos de Operações de Socorro e Salvamento: reboque da lancha “Cláudia The Eagle I”
(esquerda) e resgate dos náufragos do veleiro “Parrú” (direita)

Operações com aeronave (esquerda) e adestramento do Grupo de Visita e Inspeção (esquerda)

Visitação pública em Vitória, ES

A cada missão cumprida com sucesso o P70 atesta a sua confiabilidade comprovando suas
excelentes características operativas e o acerto do projeto. Mantém-se assim elevado o bom nome
desta jovem classe de navios a qual o “Macaé” muito orgulhosamente empresta o nome.
Atendendo a exortação “EIA SUS” bradada em nosso lema, seguem em frente, sempre avante,
os tripulantes do Navio-Patrulha “Macaé”, com brio e coragem, a conduzir este moderno barco a bem
representar a Marinha do Brasil em todas as missões confiadas.
PATRULHAR PARA CONQUISTAR, EIA SUS!

