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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

OPERAÇÃO VERÃO
“Segurança da Navegação: quem valoriza a vida, respeita”

ASSISTA:
https://www.youtube.com/watch?v=9_OkyfgnZN0
https://www.youtube.com/watch?v=FVdo5ghb1Vg
https://www.youtube.com/watch?v=Bw9gtg-GMfg

Assista: http://www.dpc.mar.mil.br/sites/default/files/csocial/travessia_segura/videos/video_campanha.MP4

Vídeos: https://www.youtube.com/abravela
SITE: www.abravela.org

A ERA DA VELA
Das migrações à sustentabilidade
Desde os primordiais caminhos da saga humana sobre a porção
terrestre do planeta, ao finisterra, os humanos se deparam com o meio que lhes
trouxe a origem e a sustentabilidade da vida: o oceano !
E para se conduzir nessa imensidão deu-se início às construções suscetíveis
de se locomover na água, transportando pessoas e suas cargas: as
embarcações !
A partir de então, o homo sapiens saído do seu continente original
continua errando em direção à outras terras e, por vezes, utilizando-se das
embarcações de cada época e região. Passados séculos de conhecimento
acumulado, completa-se a pioneira circum-navegação ao planeta,
comprovando-se assim sua esfericidade e, para efeito desta manifestação
cultural, iniciando-se a Era da Vela – cujo auge tem como ícone os clipplers do
século XIX.
Muitos foram os empregos dados aos grandes veleiros:
mercantilismo, colonialismo, imperialismo etc - outros ilegais, tais como:
pirataria, saques, contrabando e tráfico; mas após o advento das máquinas,
passaram a ser cada vez menos utilizados para o transporte mercante, até a
ociosidade criativa. Foi desde meados do século passado que, partindo para a
primeira regata internacional entre aqueles mais operativos, todos com
estudantes a bordo, esses tall ships passaram a ser incrementalmente
empregados na mais nobre atividade humana: a educação, sob o título de Vela
Educativa; e, quando curricularmente reconhecidos como veleiros-escola, de
Educação sob Velas.
E como essa frota internacional de grandes veleiros-escola, civis e
militares, vem recrutando mais adeptos globalmente, prolonga-se assim a Era
da Vela para este milênio, também endossada pelo coerente emprego de
navios veleiros no transporte de produtos naturais orgânicos, integrais,
especiais etc, como instrumento instrucional na prática do ensino-aprendizagem
de comércio exterior com responsabilidade sócio-ambiental, aos trainees neles
embarcados.
Enfim, com as suas velas enfunadas pelos ventos da
sustentabilidade, seguem os grandes veleiros em suas seculares rotas, agora
demandadas sob a bandeira da educação global, mas sempre contribuindo
para o adequado desenvolvimento do ambiente sobre o qual, tradicionalmente,
celebram datas cívicas das principais cidades portuárias que construíram ao
redor mundo, como suas amigáveis anfitriãs.
Até lá Rio de Janeiro, PORTO MARAVILHA !
Grandes Veleiros 2022: BRASIL 200 INDEPENDENTE
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DATAS COMEMORATIVAS DE MARÇO DE 2018
01: 22º Aniversário do Comando da Força de Superfície;
01: 22º Aniversário do Comando da 1º Divisão da Esquadra;
01: 22º Aniversário do Comando da 2º Divisão da Esquadra;
01: 81º Aniversário da Comissão Naval Brasileira em Washington;
03: 248º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha;
05: 41º Aniversário da Fragata Defensora;
06: 22º Aniversário do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha;
07: 210º Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais;
08: 61º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Milcíades
Portela Alves;
09: 18º Aniversário do Navio-Veleiro Cisne Branco;
10: 20 º Aniversário do Grupamento de Mergulhadores de Combate;
10: 2º Aniversário do Navio Doca Multipropósito Bahia;
11: 24º Aniversário da Corveta Frontin;
11: 2º Aniversário da Policlínica Naval de Rio Grande;
16: 23º Aniversário do Centro de Perícias Médicas da Marinha;
17: 5º Aniversario do Escritório de Ligação do Abastecimento junto à
Força de Fuzileiros da Esquadra;
17: 9º Aniversário do Navio de Assistência Hospitalar Tenente
Maximiano;
18: 63º Aniversário do Serviço de Sinalização Náutica do Oeste ;
18: 8º Aniversário do Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha;
19: 41º Aniversário do Serviço de Assistência Social da Marinha;
20: 21º Aniversário do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais;
20: 21º Aniversário do Comando do Material de Fuzileiros Navais;
22: 1º Aniversário da Diretoria Industrial da Marinha;
25: 58º Aniversário do Comando do 7º Distrito Naval;
27: 21º Aniversário da Pagadoria de Pessoal da Marinha;
28: Dia das Comunicações Navais;
30: 23º Aniversário da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha;
31: 40º Aniversário da Fragata Constituição; e
31: 10º Aniversário da Diretoria- Geral de Desenvolvimento Nuclear e
Tecnológico da Marinha.

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

04: Hassem Haluen;
04: Paulo Eduardo Paim;
11: Ana Maria Silva;
13: Ronald dos Santos Santiago;
24: Antonio Ramon Z. A. Gomes;
31: Celina Araujo Alves; e
31: Anete Virginia A. Pegoraro.

BANDEIRA DE CRUZEIRO: 170 ANOS DE CRIAÇÃO
HISTÓRICO:
Em 18 de dezembro de 1847 o Decreto Imperial n° 544 determinou aos navios de guerra da Armada
Nacional usarem uma bandeira particular no gurupés, a exemplo do que se praticava em navios de
guerra de outras nações.
Inicialmente, essa bandeira de formato retangular possuía uma cruz formada com 18 estrelas
brancas sobre campo azul-celeste, simbolizando as províncias do império, e era içada no mastro do
bico de proa (pau do jeque) quando os navios se encontrassem fundeados, amarrados à boia ou
atracados ao cais.

Atualmente, a Bandeira do Cruzeiro, como é oficialmente nomeada, possui 21 estrelas.

3

EXTRATO DO CERIMONIAL DA MARINHA ( Port nº193/MB/2009, do Comando da Marinha ,
artigo 2-3-2):

A Bandeira do Cruzeiro é usada nas seguintes condições:
I - hasteada e arriada diariamente, no "pau do jeque", simultaneamente com a Bandeira Nacional, em
todos os navios incorporados à MB, quando estes estiverem no dique, fundeados, amarrados ou
atracados; e
II - hasteada à meia adriça quando assim o for a Bandeira Nacional, por motivo de luto ou funeral"
E prossegue descrevendo:
Art. A-2 Bandeira do Cruzeiro
" A Bandeira do Cruzeiro tem cor azul-marinho, forma retangular, metade do número de panos da
Bandeira Nacional que for hasteada, dividida em quatro quadriláteros iguais por uma série de estrelas
brancas, uma posicionada no centro e as demais igualmente espaçadas entre si, contando-se com a do
centro treze no sentido do comprimento e nove no da largura, totalizando vinte e uma estrelas."

Visite e conheça as bandeiras de cruzeiro ( jack ) usadas por outros países, inclusive por navios
mercantes. No Brasil os navios mercantes usam no pau do jack a bandeira da companhia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_mar%C3%ADtima
http://audaces.blogs.sapo.pt/1640.html

No dia 20 de fevereiro, no estaleiro de construção do complexo naval de Itaguaí, foi
realizada significativa cerimônia de início de integração dos submarinos Classe
Riachuelo.
A integração dos submarinos Classe Riachuelo é uma etapa do processo construtivo de
grande complexidade tecnológica, uma vez que promove a união micrométrica das seções
e a perfeita integração física e sistêmica de equipamentos e de mais de 80 Km de cabos
elétricos e lógicos, de mais de duas centenas de tipos diferentes. Da mesma forma,
estabelece a continuidade operacional dos mais de 12.000 trechos de dutos, redes e
tubulações distintas.

Essa etapa, além de propiciar as condições para uma operação segura e harmônica de
toda a plataforma, confirma o nível de excelência da engenharia praticada no Programa
de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB).
A cerimônia foi prestigiada pelo Presidente da República , Michel Temer; ministros;
governador do Estado; parlamentares; Comandante da Marinha, Almirante Leal
Ferreira; autoridades navais do presente e do passado; presidente da Itaguaí Construções
Navais, Pascal Le Roy; corpo técnico do estaleiro e soamarinos.
A presidente da Soamar Campinas , Christiane Chuffi, acompnhada do seu marido
Hassen Haluen, 1º Diretor Secretário da Soamar,prestigiou o evento.

Visite: https://www.youtube.com/watch?v=9P1y0UuQ7J4

CONHEÇA O PROSUB

VISITE: https://www.marinha.mil.br/prosub/

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

ENCONTRO NACIONAL DA MODALIDADE DO MAR – ENAMAR 2018.
Aconteceu nos dias 20 e 21 de janeiro o ENAMAR 2018 na cidade de João Pessoa – Paraíba.
O encontro serve para que os Chefes Escoteiros da Modalidade do Mar possam se conhecer,
trocando conhecimentos para as melhores práticas sobre diferentes assuntos, visando construir, no
máximo possível, uma base homogênea de conhecimentos.
Este ano o ENAMAR aconteceu na Patromoria da Capitania dos Portos da Paraíba (CPPB) em
Cabedelo, as margens do canal da famosa praia do Jacaré.
Os Chefes Escoteiros foram recebidos pelo Capitão dos Portos, Capitão-de-Fragata Ernesto
SERRANO Rodriguez Filho, que deu as boas-vindas a todos, passando a palavra para a CapitãoTenente (T) VALQUIRIA de Lima Rodrigues, do Centro de Comunicação Social da

Marinha

(www.marinha.mil.br/com3dn/node/2238) que falou aos presentes sobre temas da maior relevância,
como: Amazônia Azul; processos de ingresso na Marinha do Brasil e a importância do Escotismo do
Mar junto à Marinha do Brasil na formação das novas gerações.

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.

O evento foi coordenado pela Chefe Estelina Terra, Coordenadora Nacional da Modalidade
do Mar (CONAMAR) e seu Adjunto (CONAMAR-ADJ), Chefe Marcelo Teixeira. Contou com o apoio
irrestrito dos Chefes Alessandro Garcia Vieira, Diretor-presidente da Região Escoteira da Paraíba;
do Chefe Bernardo, Coordenador Regional da Modalidade do Mar (COREMAR) da Região Paraíba;
e de uma grande equipe de Chefes voluntários que se desdobraram para receber, com toda
hospitalidade os Chefes Escoteiros que compareceram ao evento totalizando 11 (onze) Regiões
Escoteiras, a saber: Sergipe, Rio de Janeiro, Paraíba, Rio Grande do Norte, Paraná, Rio Grande do
Sul, Pernambuco, Maranhão, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Ceará.

Após a palestra realizada pela representante da Marinha do Brasil, os presentes foram
participar de uma navegada pelo litoral, conhecendo a praia vermelha, um conjunto de corais
próximo à praia e na sequência adentraram ao canal do Rio Paraíba, sempre recebendo
informações de uma Bióloga convidada sobre a biota. O conhecimento do ecossistema terminou
em frente à praia do Jacaré onde os participantes desembarcaram.

Entre os assuntos tratados foram lidas as decisões do ENAMAR 2017, realizado em janeiro
de 2017, em Curituba/PR, Curso Técnico de Mar – CTMar, que deverá ter uma parte teórica do curso
em EaD e para isso foi chamado um dos responsáveis pela criação desse tipo de formação na União
dos Escoteiros do Brasil (UEB), Chefe Nilton Freire, Diretor de Formação da Região da Paraíba.

A CONAMAR falou sobre a necessária formação continuada dos Chefes Escoteiros do Mar,
alertando que faltam Formadores (I e II) entre nós, enfatizando a sua importância para o nosso
processo interno de aprendizado. Também explorou a necessidade de, mesmo tendo sido realizado
o CTMar pelos Chefes, que hajam oficinas específicas de desenvolvimento, como: mecânica de
motor de popa, marinharia, cartas náuticas e outras.
A seguir foi apresentado o Projeto “ Veleiro-Escola Escoteiro” pelo Chefe Gutemberg Martins
da Região de São Paulo, que objetiva viabilizar uma embarcação de médio porte (36 – 45 pés), para
o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos pelos jovens durante sua vivência dentro do
Escotismo do Mar, em cada Região . Seria uma embarcação apropriada para a navegação costeira,
proporcionando que o conhecimento dos jovens Escoteiros do Mar não pare nos pequenos veleiros
usados em águas abrigadas, proporcionando um aprendizado atraente, variado e principalmente
progressivo, suscitando nos jovens o desejo de conhecerem cada vez mais sobre marinharia e
navegação.

Uma das boas notícias desse ENAMAR 2018 foi a notícia da fundação do 44º MS Grupo
Escoteiro do Mar Antenor Martins, localizado na cidade de Dourados-MS. O primeiro do Estado do
Mato Grosso do Sul, o que nos alegrou muito.
O Encontro foi encerrado no domingo, após o almoço de congraçamento, e pode reafirmar
sua importância pelo fato de ter congregado, durante um final de semana, Chefes, de diferentes
regiões do Brasil que tiveram uma excelente oportunidade de conhecimento e troca de
experiências, que servirão para o crescimento da Modalidade do Mar e sobretudo do Movimento
Escoteiro no país.

“É sempre o mesmo mar, o nosso grande amigo, é sempre a mesma Pátria, o nosso imenso
amor!!”
Hino dos Escoteiros do Mar – Benevenutto Cellini

O escotismo nos proporciona esses momentos de conhecimento e de aprendizado.
Junte-se a nós! Sempre Alerta e Bons Ventos!
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 13035270
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.br

