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Comando do 7º Distrito Naval: a Marinha no Planalto Central

Em 1933, para melhor administrar o território brasileiro, a Marinha do Brasil (MB) realizou a
divisão administrativa em Distritos e Comandos Navais, com suas respectivas jurisdições. Assim, em
2 de abril de 1960, foi criado o Comando Naval de Brasília (CNB) e estabelecida sua área de
jurisdição; em 20 de fevereiro de 1997, o CNB foi extinto, sendo criado o Comando do 7º Distrito
Naval (Com7ºDN), com sua ativação sendo realizada em 25 de março de 1997.
A área de jurisdição estabelecida para o Com7ºDN inclui a área fluvial e lacustre que abrange
as hidrovias do rio Araguaia, e as demais bacias fluviais, lagos e lagoas, além da área terrestre que
abrange o Distrito Federal e os Estados de Goiás e Tocantins.
Cabe ao Com7ºDN aprestar e empregar as Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais
subordinadas, a fim de contribuir para a defesa da Pátria; para garantia dos poderes constitucionais e
da lei e da ordem; para cumprimento das atividades subsidiárias previstas em lei, e para apoio à
Política Externa, na sua respectiva área de jurisdição (AJ). Para consecução do seu propósito, dentro
de sua AJ, podemos destacar as seguintes tarefas:
a) contribuir para segurança do tráfego aquaviário, no que se refere à salvaguarda da vida humana e à
segurança da navegação nas hidrovias interiores e à prevenção da poluição ambiental por parte de
embarcações;

b) implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos nas águas interiores, atuando,
quando necessário, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, Federal, Estadual ou
Municipal;
c) concorrer para garantia da lei e da ordem, conforme determinado, atuando de forma isolada ou em
cooperação com as demais Forças Armadas;
d) exercer atividades inerentes à prestação do serviço e formação militar;
e) apoiar o pessoal militar e civil da Marinha e seus dependentes; e
f) conduzir as ações de Comunicação Social.
Cabe, ainda, ao Com7ºDN, apoiar as Organizações Militares sediadas em Brasília, prestar apoio
aos

órgãos federais, do Distrito Federal, estaduais, Embaixadas e outras instituições, mantendo

elevado o nome da Marinha do Brasil no Planalto Central.
Para cumprir sua missão, o Com7ºDN é assessorado por um Estado-Maior e apoiado por uma
Chefia Geral de Serviços e uma Superintendência do Patrimônio Imobiliário, tendo as seguintes OM
diretamente subordinadas: Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB), Centro de
Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), Hospital Naval de Brasília (HNBra), Estação Rádio da
Marinha em Brasília (ERMB), Capitania Fluvial de Brasília (CFB), e Capitania Fluvial do AraguaiaTocantins (CFAT), sediada em Palmas-TO.

Organizações Militares subordinadas ao Com7ºDN e suas respectivas missões
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB)

O GptFNB tem como missão contribuir para o preparo e aplicação do Poder Naval, na área sob
jurisdição do Com7ºDN, estando apto a participar de operações terrestres destinadas a prover a defesa
de instalações navais e de outros elementos componentes do Poder Marítimo, como por exemplo, a
infraestrutura aquaviária. Além disso, é responsável por realizar ações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO).
O GptFNB apoia, ainda, a realização de importantes cerimônias na área do Com7º DN, dentre
as quais podemos citar a Data Magna da Marinha, comemorada no dia 11 de junho e o Dia do
Marinheiro, em 13 de dezembro.

Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB)

O CIAB tem a missão de capacitar Oficiais e Praças temporários, além de formar Soldados
Fuzileiros Navais para o exercício das funções previstas nas Organizações Militares da Marinha, e
contribuir para a segurança das áreas e instalações da MB, na jurisdição do 7º Distrito Naval.

Hospital Naval de Brasília (HNBra)

O HNBra tem como missão prestar assistência de saúde ambulatorial e hospitalar, de nível
primário e secundário, aos usuários do Serviço de Saúde da Marinha na área do Com7ºDN, a fim de
contribuir na manutenção da higidez física e mental de seus assistidos. Mensalmente, são realizados
cerca de 4.500 atendimentos em clínica médica e 1.900 em odontologia.

Estação Rádio da Marinha em Brasília (ERMB)

A ERMB tem como missão proporcionar comunicações entre as OM da MB, pela operação das
redes e circuitos do Sistema de Comunicações da Marinha (SISCOM). Cabe, também, o cumprimento
e a fiscalização da doutrina, das normas, dos procedimentos e das demais instruções de comunicações
vigentes, a fim de contribuir para o pleno exercício do Comando pelas Autoridades Navais, o controle
das Comunicações Navais e as atividades de Inteligência da MB.
Além de exercer a tarefa de Estação Principal do Serviço Fixo do Sistema de Comunicações da
Marinha e apoiar os navios em operações no mar, a ERMB integra a Rede Naval Interamericana de
Telecomunicações (RNIT), entidade que tem o propósito de manter o intercâmbio de comunicações
entre os comandos navais dos dezoito países participantes, tráfego de mensagens de coordenação
conjunta entre países-membros e desenvolvimento de atividades entre os integrantes em tempo de paz
e em condições de emergência. Pela excelência dos serviços prestados, a ERMB foi ganhadora, em 13
oportunidades (desde 1997), do prêmio de melhor Estação da RNIT.
Capitania Fluvial de Brasília (CFB) e Capitania Fluvial-Araguaia Tocantins (CFAT

De acordo com o estabelecido no regulamento das Capitanias dos Portos, Capitanias Fluviais,
Delegacias e Agências, a CFB e a CFAT 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, na sua área de jurisdição.
Além disso, promovem conscientização da comunidade náutica e da população, a respeito da
segurança da navegação por meio de abordagens às embarcações durante inspeções navais e vistorias,
oportunidades para relembrar aos condutores a importância do cuidado com o estado da embarcação,
a renovação dos documentos e a condução com responsabilidade. As capitanias distribuem panfletos
educativos para a população, com foco nas atividades de lazer e recreio, além de promover reuniões
com integrantes da comunidade náutica.
A CFB está localizada em Brasília-DF, enquanto que a CFAT é situada em Palmas-TO. Em
2017, a CFB realizou 65 inspeções navais, sendo 53 no Lago Paranoá e 12 no Estado de Goiás, as
quais resultaram em 3845 ações de Fiscalização do Tráfego Aquaviário e 86 apreensões de
embarcações. Em relação à CFAT, 173 inspeções navais foram realizadas, resultando em 5135 ações
de fiscalização em embarcações e 21 apreensões.

Espaço MARINHA DO BRASIL

https://www.marinha.mil.br/ensino/
https://www.facebook.com/ingressonamarinha
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Mensagem da SOAMAR BRASIL
De acordo com o Estatuto vigente da SOAMAR BRASIL, informo a
programação definida, por esta Diretoria Executiva e a Direção do CCSM,
para os eventos da Soamar Brasil a ser realizada em Florianópolis – SC ,em
novembro /2018 :
1°dia: 14/Nov- Chegada dos Presidentes e comitivas das Soamares à
Florianópolis;
2°dia: 15/Nov- Pré-Convenção;
3°dia: 16/N0v- Chegada do Comandante da Marinha a Florianópolis;
-11:30hs : Abertura do IV Encontro Nacional de Presidentes de

SOAMAR, com palestra do Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Leal Ferreira;
-12:45hs: Almoço dos presidentes de SOAMARES com o CM;
-20:00hs: Cerimônia de posse do presidente da SOAMAR BRASIL;
4°dia :17/Nov09:00hs- XXII Convenção Nacional da SOAMAR BRASIL e eleição do VicePresidente e Conselho Fiscal;
5°dia: 18/Nov- Retorno das Comitivas.
Senhores presidentes, solicito ampla divulgação para que os soamarinos
prestigiem os eventos mencionados.
Obrigado!
Orson Féres Moraes Rêgo
PRESIDENTE DA SOAMAR BRASIL

Visite: https://www.marinha.mil.br/secirm/
“PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!”

Visite o site www.soamar.org
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DATAS COMEMORATIVAS DE ABRIL DE 2018
01: 60º Aniversário do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais;
02: 27º Aniversário da Corveta Jaceguai;
03: 55º Aniversário do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de
Janeiro;
05: 57º Aniversário do Centro de Comunicação Social da Marinha;
08: 24º Aniversário do Centro de Controle de Inventário da Marinha;
10: 33º Aniversário do Navio- Balizador Tenente Boanerges;
11: 6º Aniversário da Diretoria de Gestão Orçamentária da Marinha;
12: 134º Aniversário do Clube Naval;
12: 128º Aniversário do Corpo de Engenheiros da Marinha;
13: 41º Aniversário da Diretoria de Abastecimento da Marinha;
14: 21º Aniversário do Comando do 8º Distrito Naval;
16: 5º Aniversário do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do
Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN) ;
17: 23º Aniversário do Centro de Perícias Médicas da Marinha;
18: 6º Aniversário da Diretoria de Coordenação do Orçamento da
Marinha;
19: 41º Aniversário do Serviço de Assistência Social da Marinha;
22: Dia da Ciência, Tecnologia e Inovação na Marinha do Brasil;
22: 61º Aniversário do Comando da Divisão Anfíbia;
22: 61º Aniversário do Comando da Tropa de Reforço;
23: 44º Aniversário do Comando do Grupamento de Patrulha Naval
do Norte;
26: 34º Aniversário do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira;
28: 23º Aniversário do Navio Patrulha Guajará;
28: 3º Aniversário do Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química
e Radiológica da Marinha do Brasil;
28: 19º Aniversário da Policlínica Naval de São Pedro D ´Aldeia; e
29: 7º Aniversário do Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química
e Radiológica de Aramar.

Espaço Soamar Campinas
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A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Abril 2018 votos de: saúde,
felicidades e muitos anos de vida no nosso convívio.

01 – Adailton Silva;
13 – Márcia Ferraresi Araújo;
20 – Fileto de Albuqerque;
22 – Wesley Pacheco;
24 – Maria Adair Nery Furlani;
25 – Sônia Finatti; e
26 – João Batista Costa.

Embarcação de Desembarque de Carga Geral TAMBAÚ ( L-11)
Agosto de 1984 . Operação GDBEX. Praia de Itaóca.
Comandante: CT COLMENERO

Rotary em Ação e Marinha do Brasil
A Lei Federal 6843 de 1980 instituiu o dia 23 de fevereiro como o “ Dia Nacional do
Rotariano”. Esta data é o dia da fundação do Rotary Internacional em 1905, portanto há 113 anos.
Em comemoração a esta data os 11 Clubes do Rotary existentes em Campinas realizaram, no
dia 18 de março, contando com a parceria da Prefeitura Municipal e de diversas entidades , na praça
da Concordia, Distrito Campo Grande, Campinas uma “ Ação Rotária “ – Rotary em Ação, que
constituiu em proporcionar à população diversos tipos de atendimento e entretenimento , como:
corte de cabelo; exame de vista; teste de hepatite C e HIV; exames de diabetes; aferição de pressão
arterial; assistência psicológica; avaliação odontológica; assistência jurídica; apresentações artísticas
etc.
A Soamar Campinas, como antiga parceira, uniu-se a este esforço e montou barraca com o
apoio do Comando do 8º Distrito Naval para a divulgação das atividades desenvolvidas pela Marinha
do Brasil, para a preservação da nossa “Amazônia Azul “ e águas interiores , mediante a
apresentação de filmetes e distribuição de folders inclusive sobre as formas de ingresso de homens e
mulheres na Marinha do Brasil.
A participação do Comando do 8º Distrito Naval, no atendimento ao público, foi realizada
pelas seguintes militares: 3º SG-ES Thiago BALTHAZAR da Silva, 3º SG-EF JÉSSICA Longe de Oliveira e
Cabo – PL Afonso PANTONI Neto.

Vale ressaltar que algumas pessoas chegavam a se emocionar com o contato
receptivo proporcionado por estes marinheiros.

3

Como em 2017, o deputado federal (PRB/SP) Benedito ROBERTO ALVES Ferreira
esteve na barraca da Soamar Campinas conversando com os representantes da Marinha
do Brasil.

Esta participação, mesmo com tempo muito quente, atraiu a atenção do público em
geral.

Velas Latinoamérica 2018

Como resultado do sucesso obtido na "Velas Sudamérica 2010", as marinhas da América
Latina, concordaram, por ocasião da XXV Conferência Naval Interamericana, em realizar uma
reunião de grandes veleiros a cada quatro anos, sob o nome de "Velas América Latina". Seu
objetivo é fortalecer os laços de amizade entre as diferentes marinhas e a população dos
países e portos visitados.
"Velas Latinoamérica 2018" convocou um número significativo de grandes veleiros de
diferentes partes do mundo, para uma reunião internacional, fortalecendo a irmandade
e a camaradagem entre as cidades participantes e os marinheiros. Estes veleiros
desenvolverão uma viagem de 157 dias, pelas águas que banham as costas da América
Latina e do Caribe. Navegarão mais de 12 mil milhas náuticas, o equivalente a 19.312
quilômetros.
Os navios que fazem parte deste desafio terão a oportunidade de visitar as cidades e portos
mais importantes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, República
Dominicana, Venezuela, Uruguai, Panamá e Curaçao.
Entre os dias 25/03 e 01/04/2018, foi realizada a etapa brasileira do evento, no Rio de
Janeiro-RJ, que consistiu de um Encontro , preparativos para a Travessia Internacional de
Grandes Veleiros e de diversas atividades programadas pela Marinha do Brasil e a ABRAVELA (
Academia Brasileira de Vela Educativa). Participaram destas atividades, inclusive do desfile
naval, os seguintes navios veleiros: Cisne Branco (Brasil), Juan Sebastian Elcano ( Espanha),
Libertad (Argentina), Esmeralda ( Chile), Glória ( Colômbia), Simon Bolivar ( Venezuela) e
Cuauhtémoc (México).

Montevidéu: 11 a 15 de abril
Buenos Aires: 17 de abril - 23 de abril
Ushuaia: 04 de maio a 07 de maio
Cabo de Hornos: 08 de maio
Punta Arenas: 11 de maio - 15 de maio
Talcahuano: 23 de maio - 26 de maio
Valparaíso: 28 de maio - 03 de junho
Antofagasta: 08 de junho - 11 de junho
Callao: 17 de junho - 22 de junho
Guaiaquil: 28 de junho - 02 de julho
Balboa: 07 de julho - 10 de julho

Curaçao: 15 de julho - 18 de julho
Cartagena das Índias: 21 de julho - 26 de julho
La Guaira: 31 de julho a 04 de agosto
Santo Domingo: 08 de agosto - 12 de agosto
Cozumel: 21 de agosto - 23 de agosto
Veracruz: 27 de agosto - 02 de setembro

Visite: http://www.velaslatinoamerica2018.cl/

Participantes

NAVIO ESCOLA "FRAGATA
LIBERTAD"
ARGENTINA
Incorporado: 1956
Comprimento: 103,75 m
Calado: 6 m
Mastros: 3
Deslocamento: 3765 Ton

NAVIO "DR. BERNARDO HOUSSAY"
ARGENTINA
Incorporado: 1930
Comprimento: 43,51 m
Calado: 3,6 m
Mastros: 2
Deslocamento: 334 Ton

NAVIO VELEIRO "CISNE BRANCO"
BRASIL
Incorporado: 2000
Comprimento: 76 m
Calado: 4.8 m
Mastros: 3
Deslocamento: 1038 Ton

NAVIO ESCOLA "ESMERALDA"
CHILE
Incorporado: 1953
Comprimento: 113 m
Calado: 7 m
Mastros: 4
Deslocamento: 3673 Ton

NAVIO ESCOLA "GLORIA"
COLÔMBIA
Incorporado: 1967
Comprimento: 67 m
Calado: 4.8 m
Mastros: 3
Deslocamento: 1300 Ton

NAVIO ESCOLA "JUAN SEBASTIÁN
ELCANO"
ESPANHA
Incorporado: 1928
Comprimento: 113,1 m
Calado: 7 m
Mastros: 4
Deslocamento: 3770 Ton

NAVIO "SIMON BOLIVAR"
VENEZUELA
Incorporado: 1979
Comprimento: 82,4 m
Calado: 4,4 m
Mastros: 3
Deslocamento: 1260 Ton

NAVIO ESCOLA "CUAUHTÉMOC"
MÉXICO
Incorporado: 1981
Comprimento: 90,5 m
Calado: 5,4 m
Mastros: 3
Deslocamento: 1800 Ton

NAVIO ESCOLA

"GUAY AS"

EQUADOR
Incorporado: 1976
Comprimento: 78,4 m
Calado: 4,5 m
Mastros: 3
Deslocamento: 1250 Ton

NAVIO ESCOLA ‘ CAPITAN
MIRANDA’
URUGUAY
Incorporado: 1930
Comprimento: 64 m
Calado: 3,8 m
Mastros: 3
Deslocamento: 839 Ton

NAVIO ESCOLA "UNIÓN"
PERÚ
Incorporado: 2014
Comprimento: 115,7 m
Calado: 6,5 m
Mastros: 4
Deslocamento: 3200 Ton

NAVIO ESCOLA "SAGRES"
PORTUGAL
Incorporado: 1937
Comprimento: 89 m
Calado: 6,2 m
Mastros: 3
Deslocamento: 1940 Ton

VISITE:
https://www.youtube.com/watch?v=_D_6XvN6QFk

Espaço de Memória Histórica da DHN
Praça D’Armas do NOc “Almirante Saldanha”
O Espaço de Memória Histórica da Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN)
foi inaugurado no dia 28 de setembro de 1994. Localiza-se no andar térreo da
Casa D’Armas da Ponta da Armação. Destina-se à preservação da memória e à
divulgação das atividades da DHN, relacionadas à Hidrografia, Oceanografia,
Cartografia, Meteorologia, Navegação e Sinalização Náutica.
No Espaço, situa-se a Praça D’Armas do Navio Oceanográfico (NOc) “Almirante
Saldanha”, remontada integralmente no local. O Navio foi construído por
encomenda da Marinha do Brasil ao estaleiro Vickers Armstrong Ltd., em
Barrow-in-Furness, Inglaterra, e lançado ao mar em 19 de dezembro de 1933.
Submetido a obras de remodelação no período de 1962 a 1964, permaneceu a
serviço da DHN até a sua baixa, em 6 de agosto de 1990.

Praça D’Armas do NOc “Almirante Saldanha”

Entre os itens originais que compõem a Praça D’Armas do NOc “Almirante
Saldanha”, estão suas vigias; uma coleção de brasões que registram visitas
feitas e recebidas pelo Navio; o telefone utilizado para comunicação interna
durante as viagens e externa quando a embarcação atracava; o piano, uma
raridade em navios, que garantia entretenimento à tripulação; uma maquete do
Navio; e louças e pratarias.

A área externa à Praça D’Armas simula o ambiente típico de um cais. No local,
foi inaugurado em 28 de setembro de 2017 o quadro “Navio Oceanográfico
(NOc) ‘Almirante Saldanha’ em Sede Histórica da Hidrografia”, pintura em óleo
sobre tela que retrata o Navio e a antiga sede da Repartição Hidrográfica
localizada na Ilha Fiscal entre 1914 e 1983, um dos mais belos monumentos do
Período Imperial no Rio de Janeiro.

Descerramento do quadro “Navio Oceanográfico (NOc) ‘Almirante Saldanha’ em Sede Histórica da Hidrografia”

FOTOS DA PRAÇA D´ARMAS REMONTADA DO Noc
ALMIRANTE SALDANHA

Espaço MARINHA DO BRASIL
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Palavra do Comandante
Alessandro Pires BLACK Pereira
Capitão de Fragata
Capitão dos Portos de Sergipe
CPSE REALIZA OPERAÇÃO “LIMPEZA DO MAR” NA ORLA DO PÔR DO SOL

É com muita honra e satisfação que eu e minha tripulação transmitimos aos leitores do
informativo da Sociedade Amigos da Marinha de Campinas um pouco de como foi a Operação
Limpeza do Mar.
A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) realizou no dia 24 de fevereiro de 2018 a primeira
ação da Operação Limpeza do Mar, na Orla Pôr do Sol, no Rio Vaza-Barris, na cidade de Aracaju-SE,
com o intuito de conscientizar a população quanto à importância da preservação do meio ambiente
marinho e da nossa Amazônia Azul; para a necessidade de preservação do patrimônio hídrico do
Estado de Sergipe; e para fomentar a mentalidade marítima da população da região.

Orla Pôr do Sol

A Orla Pôr do Sol é um local turístico de bastante movimento na cidade de Aracaju, sendo
ponto de partida para diversos destinos turísticos como a Coroa do Goré, Praia do Viral e Ilha dos
Namorados, concentrando num pequeno espaço lanchas de transporte turístico, banhistas,
pescadores e usuários de stand-up paddle.
A ação na localidade contou ainda com o inestimável apoio do Grupo Escoteiros do Mar
Baden-Powell, da Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR-SE), praticantes de Stand-up Paddle,
canoístas, proprietários de embarcações, ribeirinhos e representantes da cadeia do setor náutico. Ao
todo quase 100 pessoas participaram da ação.

A Campanha começou às 08 h com a tripulação da CPSE e os Escoteiros do Mar formados para
as instruções gerais do evento e distribuição de material necessário de segurança, como luvas e
sacos. As equipes realizaram coleta de lixo, principalmente resíduos sólidos e material submerso.

Dentre os materiais encontrados estavam móveis velhos, garrafas pet, vidros, plástico,
papel, galões de água, ferro, madeira, latas e até dois freezers. Segundo estimativas, foram retirados
aproximadamente 1 tonelada de lixo do local.

.
Durante a iniciativa também foram distribuídos 50 coletes salva-vidas para a Associação de
Pescadores, numa medida de conscientização para o uso do colete na contribuição da salvaguarda da
vida humana no mar.

A CPSE espera que esta primeira etapa da campanha sirva para que a população do estado
tenha consciência de seu papel em tornar o ambiente em que vivemos mais agradável e sustentável,
contribuindo para a saúde da nossa Amazônia Azul. Apesar de décadas de esforços para prevenir e
reduzir o lixo no mar, há evidências de que o problema é persistente e continua a crescer.

Ângela Maria de Souza, Diretora Administrativo-Financeira do Grupo Escoteiro do Mar BadenPowell ressalta: “Foi extremamente gratificante participar desta atividade e contribuir para a
melhoria do meio ambiente. Agradecemos e parabenizamos a Capitania dos Portos de Sergipe pela
atividade.”

A Campanha teve o apoio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMSURB) e da
Cooperativa dos Agentes Autônomos de Reciclagem de Aracaju (CARE).

Ao final da limpeza, e em reconhecimento à importância da atividade para a localidade, os
barqueiros decidiram realizar um passeio com todos os integrantes dos Escoteiros do Mar, realizando
uma bela ação de corrente do bem.

Eu e minha tripulação agradecemos a oportunidade de divulgar para a SOAMAR Campinas tão
importante ação de conscientização, esperando que a experiência seja replicada em outras
Capitanias e OM. Aproveito para agradecer também a inestimável participação da SOAMAR-SE que
doou as luvas e o material para recolhimento pelos participantes. Esperamos repetir a experiência
em outras localidades ribeirinhas em Sergipe.

Limpeza do Mar, uma boa ideia!!!!

