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

BOLETIM Nº 100

Chegamos
ao
centésimo
boletim
informativo da Soamar Campinas.
Com muito orgulho, todos esses anos,
divulgamos aos nossos amigos e soamarinos
de todo Brasil, o trabalho realizado aqui
em Campinas, na disseminação da
Mentalidade Marítima e um pouquinho
sobre o que é, essa grande instituição, a
Marinha do Brasil.
Agradeço a todos que nos ajudaram nessa
empreitada e ao CMG (RM1) Ronald dos
Santos
Santiago
a
colaboração
incondicional a esta Soamar e a este
Informativo.
Christiane Chufi
Presidente
Ordem do Mérito Naval Grau Comendador

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.

MARINHA DO BRASIL
GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA

SAUDAÇÃO DO CM AO BOLETIM DA SOAMAR CAMPINAS
Acometidos por profundo sentimento de reconhecimento e gratidão, nós,
Marinheiros, celebramos o importante trabalho desempenhado pela SOAMAR
Campinas, que se materializa neste tradicional e completo Boletim Informativo
Mensal.
A Marinha do Brasil se orgulha muito dos diversos Soamarinos espalhados
por todo nosso imenso País. É um privilégio poder contar com a amizade
sincera e o apoio incondicional de cada um dos Senhores e Senhoras. Mas hoje,
especialmente, presto minhas homenagens aos estimados amigos que, desde
1982, congregam-se na SOAMAR Campinas para compartilhar os caros valores
e as ricas tradições de nossa amada Força Naval.
Cada um que dos que ostentam a importante Medalha de Amigo da
Marinha transforma-se em um divulgador da mentalidade marítima perante a
sociedade. Neste contexto, ressalto o notável trabalho desempenhado pelos
membros dessa SOAMAR que, por meio de um completo periódico, difundem a

Marinha e suas atividades.
Este mês ajudamos a escrever mais um capítulo desse nosso fraterno
relacionamento. A centésima edição do Boletim demonstra o quão sólido é o
comprometimento de cada um de vocês em seguir construindo essa bela
história. E não haveria um momento tão oportuno para esta celebração pois, em
junho, toda a Marinha relembra os grandiosos feitos de nossos heróis de
Riachuelo.
Ao cumprimentar a dileta amiga Presidente da SOAMAR Campinas,
Senhora Christiane Chuffi, externo o apreço e carinho por todos os Amigos da
Marinha dessa próspera cidade.
Parabéns! Sejam muito Felizes!

EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Almirante de Esquadra
Comandante da Marinha

HISTÓRICO DO BOLETIM INFORMATIVO DA SOAMAR CAMPINAS
RONALD dos Santos Santiago
Capitão de Mar e Guerra (RM1)

Este Boletim Informativo da Soamar Campinas foi uma feliz iniciativa da gestão da
Christiane Chuffi Halluen na presidência e da Márcia Ferraresi de Araujo na Vicepresidência.
O primeiro número, bastante modesto, foi publicado em Março de 2010 constando de 2
páginas com pequenas notas sobre atividades desenvolvidas na MB , ação social em
Campinas com a participação da marinha , idéia de projeto a ser desenvolvido etc.
O Boletim nº 2 teve a primeira coluna “palavra do Soamarino” escrita pelo Hassen
Halluen. Esta coluna teve mais algumas participações mas foi descontinuada com a
evolução do Boletim.
O Boletim nº 4 , junho/2010, teve a participação do Contra –Almirante Domingos SÁVIO
Almeida Nogueira , Comandante do 6º Distrito Naval, com pequeno artigo sobre “ A
Marinha do Brasil no pantanal”. Esta participação foi o embrião da coluna “ palavra do
almirante” a partir do Boletim nº 9, novembro/2010, que teve a participação do ViceAlmirante (RM1) Rui da Fonseca ELIA . Hoje , contamos com a publicação de 62 artigos.
No Boletim nº 7, setembro/2010, contamos com a participação do ex-Comandante da
Marinha , Almirante de Esquadra (Ref) Roberto de GUIMARÃES CARVALHO que escreveu
interessante artigo sobre o “ Papel da Soamar”.
Em algum momento ,após a criação do Boletim, a Márcia Ferraresi me descobriu em
Campinas e fez contato telefônico convidando-me a colaborar com a Soamar Campinas em
especial com o Boletim. Assim, para o Boletim nº 8, outubro/2010, escrevi um artigo
denominado por ela como: “ Histórias de um soamarino militar”. Neste artigo eu relatei a
minha experiência, a partir da minha entrada na Escola Naval em 1976, na divulgação da
MB em Campinas. Este foi o embrião da coluna “ palavra do comandante” que passou a
constar do Boletim nº12 , fevereiro/2011, com um artigo meu. Hoje, contamos com a
publicação de 83 artigos.
Neste momento eu já havia percebido a importância deste Boletim para contribuir com a
formação da mentalidade marítima. Eu já estava totalmente engajado em busca de
Almirantes e Comandantes para enriquecerem o Boletim com artigos sobre as OM sob
seus comandos ou com relatos de interessantes experiências profissionais.
A partir do Boletim nº 19, setembro/2011, ampliamos a divulgação das Datas
Comemorativas visando valorizar as comemorações de aniversário de criação de OM.
Em outubro de 2011 a Márcia Ferraresi ingressou na Marinha como oficial RM2 , permane-

ce até hoje, e aos poucos fui assumindo a elaboração do Boletim junto com a Christiane
Chuffi.
Com a fundação em Campinas do 102º SP Grupo Escoteiros do Mar Velho Lobo, em 11 de
agosto de 2012, a partir de dezembro passamos a divulgar suas atividades. Por sugestão,
do então Vice-Almirante Leonardo PUNTEL, criei a coluna “ palavra de escoteiro” sob a
responsabilidade do Chefe Escoteiro do Mar GUTEMBERG Felipe Martins da Silva,
fundador e presidente do 102ºSP GEMAR. Os 55 artigos já publicados mostram de forma
clara a estrutura e o funcionamento do escotismo, bem como a importância destas
atividades na complementação da formação das nossas crianças e jovens em todos os
aspéctos. Esta contribuição para o desenvolvimento de uma mentalidade marítima,
principalmente, no interior do país é fundamental.
No Boletim nº 39, maio/2013, criei a coluna “ Vultos da História Naval” onde já apresentei
22 vultos navais. Oportunidade para divulgar e preservar os seus feitos e glórias.
Neste período divulgamos muitas notícias: do poder naval e marítimo; organismos
internacionais; atividades naúticas; atividades da Soamar Campinas incluindo as de
parcerias com outras entidades como o Rotary Club ; cerimônias no Comando do 8ºDN;
encontros de âmbito nacional e regional das Soamares; cerimônias de baixa do serviço
ativo de meios navais; patronos instituídos na Marinha etc.
Em 2014 o Boletim chamou a atenção do Almirante de Esquadra (Ref) Marcos Augusto
LEAL de Azevedo, presidente do Centro de Excelência para o Mar Brasileiro (CEMBRA), que
me convidou a ir ao Rio de Janeiro para, em reunião com o Diretor de Hidrografia e
Navegação (DHN) , Vice-Almirante Antonio Reginaldo PONTES LIMA Júnior, e o presidente
da Fundação de Estudos do Mar (FEMAR), Vice-Almirante (Ref) LÚCIO Franco de Sá
Fernandes, fazer uma explanação sobre a elaboração do Boletim visando subsídios para a
elaboração de um Boletim para o CEMBRA.
O Boletim é mensalmente disponibilizado no site da Soamar Campinas e tem link para
acesso no site da Soamar Brasil . É divulgado para milhares de e-mails e WhatsApp
extrapolando o território nacional. O presidente da Soamar Brasil em Portugal o distribui
em Portugal.
Agradeço a todos os senhores almirantes e comandantes e ao Chefe escoteiro Gutemberg ,
por terem colaborado com matérias, bem como a todos os nossos leitores e divulgadores.
Solicito sempre a colaboração de todos para que façam a divulgação, ampla geral e
irrestrita, deste Boletim que visa, apenas, contribuir para ampliar a mentalidade marítima
do nosso povo.
VIVAS À MARINHA DO BRASIL!
VIVAS À SOAMAR CAMPINAS!

EXTRATO DE ALGUMAS MENSAGENS RECENTES, RECEBIDAS DE LEITORES DO BOLETIM
Abaixo transcrevemos alguns extratos de mensagens recebidas de nossos leitores no
último ano. Estas manifestações de reconhecimento e incentivo, é que nos motivam a
continuar buscando matérias que possam contribuir para a formação de uma mentalidade
marítima no Brasil.
1. “Como sempre excelente
Um dos melhores meios de divulgação que a Marinha conta
Muito obrigado
Abraços”
Almirante Esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira Comandante da Marinha Maio/2018
2.“Parabéns por este maravilhoso informativo que nos permite conhecer a atuação da
marinha e os belíssimos trabalhos que realiza.”
Osmarino Rodrigues Santiago , Rio Branco - AC, Boletim de Maio/2018
3 “Soamar Campinas continua um boletim informativo de alto nível. Parabéns! Sou assíduo
leitor e divulgador.
Coronel (R1) Telmo MEGALE , Campinas-SP, Boletim de Abril/2018
4.“Parabéns pela qualidade do Boletim”.
AE Claúdio Portugal de VIVEIROS , Rio de Janeiro- RJ, Boletim de Março/2018
5.“Como habitual, pleno de informações úteis para os interessados nos assuntos do mar e
com matérias muito incentivadoras”.
Gen-Ex (Ref) ENZO Martins Perri, Rio de Janeiro –RJ, Boletim de Fevereiro/2018
6.“Obrigado pela remessa de mais um bem programado e ilustrativo boletim da nossa
querida SOAMAR.”
Soamarino Walter Gabetta, Campinas –SP , Boletim de Fevereiro/2018
7.“Recebo com alegria mais um número do Boletim Informativo da Soamar Campinas,
demonstrando entusiasmo pelos feitos gloriosos da Marinha do Brasil através da divulgação
de expressivo conteúdo. Oxalá sirva de exemplo para outros.
Mais uma vez nossos cumprimentos pela elevada dedicação.”
Soamarino Adilson Cezar , Sorocaba – SP, Boletim de Janeiro/2018
8.“Eu, sinceramente,embora viva a vida que também fui vocacionado, como empresário em
empreendimentos marítimos sempre fora do Brasil, e portanto longe das ligações com a MB,
leio com especial atenção os boletins da sua Soamar.
Declaro, com profundo conhecimento de causa, tratar-se da única que desenvolve-se em
perfeita sintonia com os propósitos para os quais foram criadas.
Aprecio, sem moderação, vossos boletins... eles refletem, de fato, algo que vai muito além

do simples aproveitamento de uma instituição para brilho e/ou interesses escusos
Vocês, de fato, contribuem para a valorização do Poder Naval brasileiro naquilo que lhes é
atribuído: iluminar a MB nos seus feitos, glórias, tradições e vida diuturna de dedicação
ao Brasil !”
CMG(RM1) GILENO M. França, Belém –PA, Boletim de Janeiro/2018
9.“Cumprimentos pela qualidade do boletim.”
CA Flávio Augusto Viana ROCHA , Brasília –DF, Boletim de Janeiro/2018
10.“Como sempre perfeito esse boletim.”
Soamarino José de Anchieta M. Oliveira , Terezina –PI, Boletim de Janeiro/2018.
11.“Julgo muito importante esse trabalho. Se todos fizessem igual, o nome da MB seria
muito mais difundido (tomemos como exemplo).”
VA JOSÉ RENATO de Oliveira, Rio Grande- RS, Boletim de Janeiro /2018.
12.”O Boletim está realmente muito bem feito. Parabéns a todos .”
CMG Guilherme Souza DIAS, Niterói-RJ, Boletim de Dezembro/2017
13.“Agradecemos o recebimento do Boletim SOAMAR Campinas, com úteis artigos.
Estamos reenviando aos demais amigos internautas”.
Antonio Carlos da Silva , Campinas –SP, Boletim de Dezembro/2017.
14. "Muito obrigado pelo envio do Boletim da Soamar Campinas. Parabéns pelos excelentes
e motivadores conteúdo e apresentação.”
VA(Ref) Sergio TASSO de Aquino, Rio de Janeiro, Boletim de Novembro/2017
15.“ Mais uma vez parabéns pela qualidade do Boletim da Soamar Campinas.”
VA Antonio Carlos Soares GUERREIRO, São Paulo –SP, Boletim
Novembro/2017

de

16. “O Boletim Informativo da Soamar Campinas.Como sempre, traz informações variadas
sobre a nossa MB e da extraordinária atividade dessa Soamar.Parabéns a vocês todos aí em
Campinas.
CA (Ref) DOMINGOS Castello Branco, Rio de Janeiro –RJ, Boletim de
Novembro/2017
17. “Parabéns pela excelência e oportunidade de sua publicação! BZ!
VA (RM1) José Carlos MATHIAS , Rio de Janeiro-RJ, Boletim de Setembro/2017
18. “Não é do meu conhecimento Boletim elaborado com tanto cuidado e matérias de alto
interesse da Alta Administração Naval, demais Forças e Sociedade Civil Brasileira. Merece
o reconhecimento do magnifico trabalho feito.”
CF(Ref) WALDE Ribeiro Cavalcanti, Sorocaba-SP, Boletim de Agosto/2017

11 de junho:153º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo

Data Magna da Marinha do Brasil

Visite: https://www.youtube.com/watch?v=j6Xhf1KWJUQ

MARINHA DO BRASIL
COMANDANTE DA MARINHA
BRASÍLIA, DF
Em 11 de junho de 2018

ORDEM DO DIA Nº 2/2018
Assunto: 153º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo – Data
Magna da Marinha
Há exatos 153 anos, marinheiros brasileiros foram instados ao
árduo sacrifício do combate, uma vez que a soberania da Pátria
encontrava-se ameaçada. Na ocasião, a Marinha Imperial,
vocacionada a atuar em águas azuis de nosso imenso litoral,
viu-se desafiada a desdobramento em bacia fluvial, de difícil
navegação, para a qual os meios navais de maior porte se
mostravam inadequados.
Ao alvorecer de onze de junho de 1865, a nossa Esquadra,
fundeada no Rio Paraguai nas proximidades de Corrientes,
avistou os navios inimigos que, descendo o Rio, foram
posicionar-se próximo à foz do Arroio Riachuelo, em cujas
barrancas também havia artilharia e tropas adversárias. A força
naval brasileira suspendeu em perseguição ao inimigo, dando
início ao feroz combate, que, em sua primeira fase, foi-nos
desfavorável: a Canhoneira “Parnaíba”, em encarniçada luta após
ser abordada, sofreu muitas avarias e perdeu grande parte de
sua tripulação; a Corveta “Jequitinhonha”,presa a um banco de
areia, permaneceu sob intenso fogo das baterias de terra; e a
Corveta “Belmonte”, tomada por incêndio e com 37 rombos em seu
casco, encalhou para não afundar.
Em tais circunstâncias, adquiriram grande protagonismo os
atributos de valor e coragem dos combatentes dos dois lados em
conflito, jovens heróis que, como Greenhalgh e Marcílio Dias,
sacrificaram suas vidas naquele embate cruento. Virtudes de
patriotismo, superação, comprometimento e abnegação tornaram-se
os atores principais na batalha cuja vitória, fruto da
competência e arrebatamento do Almirante Barroso, mostrou-se
decisiva para os rumos que a guerra veio a tomar.
No decorrer do combate, Barroso, embarcado na legendária
Fragata “Amazonas”, içou sucessivos sinais que guiaram e
insuflaram os comandantes dos navios e suas tripulações. Hoje,

a memória desses sinais nos incute força e inspiração para
fazer frente aos difíceis desafios que a Nação enfrenta.
O primeiro - “Preparar para o combate!” - disseminado instantes
antes do eclodir da sangrenta refrega, serve agora para
alertar-nos da importância da manutenção de adequado Poder
Naval desde os tempos de paz, pois, quando formos chamados à
ação, não haverá tempo para preparação ou espaço para a
improvisação. No contexto atual de ausência de ameaças
percebidas, não podemos nos deixar seduzir pela crença na
perenidade da paz. Lembremo-nos que, quando a fatalidade da
guerra nos atingir, os mesmos que hoje relegam a segurança
externa e criticam os gastos militares serão implacáveis na
cobrança de êxitos e no julgamento de eventuais fracassos
decorrentes da falta de aprestamento.
O segundo - “O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever!” traduz o compromisso de cada brasileiro de ontem, de hoje e das
gerações futuras com um País capaz de atender as legítimas
aspirações de seu povo. Somente uma conduta irrepreensível,
refletida nas pequenas atitudes cotidianas e no maduro
acatamento do conjunto de princípios e valores morais que nos
governam, será capaz de criar uma sociedade harmônica e
ordeira, com a qual todos sonhamos.
“Cerrar sobre o inimigo e atacar o mais próximo possível!”, bem
representa a coragem e a determinação de vencer e de jamais
vacilar na defesa dos interesses maiores da Nação. O destemor
ao enfrentar os problemas e adversidades, por maiores que
sejam, deve estar incutido em cada um de nós.
Por fim, “Sustentar o fogo, que a vitória é nossa!”, sinal que
fortaleceu o ânimo dos combatentes à época, impregna-nos hoje
do sentimento de vibração e resiliência e leva-nos a redobrar
os esforços na construção de um futuro belo e digno para o
Brasil.
Nesses tempos incertos e nebulosos, a Pátria navega em mar
encapelado, hesitando na busca de um rumo que nos traga maior
estabilidade interna e um mínimo de coesão em torno dos grandes
objetivos de desenvolvimento econômico e social.
A Marinha tem fundamental contribuição a dar para superar a
crise que se abate sobre a Nação, a exemplo do que fizeram
aqueles heróis de Riachuelo. Somos uma sólida Instituição,
presente em todos os marcantes momentos da história do Brasil,
forjada nos mais caros valores de nossa civilização,com acentu-

ado espírito nacional e com atuação pautada nos preceitos
constitucionais, fiel aos pilares da hierarquia e disciplina.
Atuamos nos mais longínquos rincões deste imenso território,
muitas vezes sendo os únicos representantes do Estado para
milhares de brasileiros. Executamos nossas tarefas principais e
subsidiárias com grande entusiasmo, mesmo quando à custa de
grande sacrifício pessoal e familiar.
Meus comandados, após o exitoso desfecho de Riachuelo, o
Almirante Tamandaré,Comandante em Chefe da Força Naval em
Operações na Guerra da Tríplice Aliança, assim escreveu ao
Almirante Barroso: “O Governo Imperial e a Nação inteira devem
a Vossa Excelência perenal reconhecimento, e eu, por minha
parte, sinto-me possuído de orgulho por ter a honra de comandar
chefes, oficiais, marinheiros e soldados tão bravos e dedicados
à causa nacional.” Essa mensagem de nosso Patrono não poderia
ser mais atual e expressar melhor os meus sentimentos, como seu
Comandante, em fazer parte deste maravilhoso e invicto barco
chamado Marinha do Brasil. Agradeço a todos que o guarnecem,
militares e civis, homens e mulheres, por tão bem desempenharem
suas obrigações e engrandecerem, de forma irretocável, a imagem
da Instituição.
Assim, nesta Data Magna, é meu dever lembrar e prestar honras
aos nossos Marinheiros e Fuzileiros Navais que padeceram em
ação no dia onze de junho de 1865, bem como aos que deram suas
vidas pelo País em tantas outras batalhas e nas Campanhas do
Atlântico. O fogo sagrado desses brasileiros, juntamente com
sua bravura e determinação, forjou a alma de nossa Marinha,
permanecendo vivo dentro de cada um de nós. Que seus exemplos
inspirem os nobres agraciados com a Ordem do Mérito Naval, aos
quais publicamente cumprimento pela comenda. Enverguem-na com
muito orgulho! As tradições de nossa Força bem representam a
bela história do País.
Viva a Marinha! Tudo pela Pátria!
EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Almirante de Esquadra
Comandante da Marinha
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Academia Brasileira de Letras e Corpo de Fuzileiros
Navais abrem Concurso de Crônicas

A Academia Brasileira de Letras e o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
instituíram, com inscrições abertas desde o dia 22 de maio ao 31 de agosto deste ano, o
Concurso de Crônicas destinado à concessão do Prêmio ABL/CFN Rachel de Queiroz –
Fuzileiros Navais – 2018.
O concurso destina-se a estudantes que estejam cursando os 8º ou 9º anos do Ensino
Fundamental, no presente ano letivo, no Estado do Rio de Janeiro, devidamente orientados
por um (a) Professor (a) do estabelecimento que estejam matriculados. Não serão aceitos
trabalhos de parentes dos integrantes da Comissão Julgadora. Os autores das três
melhores crônicas serão premiados, cada um, com um aparelho celular.
O trabalho encaminhado deverá ser inédito. Entende-se por inédita, a obra não editada e
não publicada parcialmente ou em sua totalidade, em livros, antologias, coletâneas,
suplementos literários, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, inclusive
as redes sociais da internet. Deverá estar impresso em papel de formato A4, com margens
de 2,5cm, digitado em espaço 1,5, fonte no estilo “Times New Roman”, tamanho 12 e cor
preta, não podendo exceder a 2 (duas) laudas.

TEMA: FUZILEIROS NAVAIS, CONFIE NELES!
Acesse abaixo o regulamento e a ficha de inscrição.
Regulamento
Ficha de inscrição

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

Visite o site www.soamar.org

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA–GERAL DA NAVEGAÇÃO
RIO DE JANEIRO, RJ.
Em 8 de junho de 2018.
ORDEM DO DIA Nº 2/2018
Assunto: Dia Mundial dos Oceanos
Nesta data a comunidade oceanográfica internacional celebra o Dia
Mundial dos Oceanos, que atuam como o principal regulador do clima
da Terra e cenário da maior diversidade de vida, ecossistemas,
atividades econômicas, sociais e recreativas para a humanidade.
Conhecer e entender as complexas interações entre os oceanos e a
atividade humana é crucial para a utilização de seus recursos, de
forma sustentável.
O Brasil, país de litoral extenso, possui vastos interesses no mar,
resultantes dos anseios, necessidades, possibilidades e cultura de
seu povo e que são sintetizados nos objetivos da Política Marítima
Nacional com vistas à utilização efetiva, racional e plena do mar
brasileiro e de suas hidrovias interiores. No entanto, a consciência
de que algo é importante começa com o conhecimento, uma vez que não
se pode defender, proteger e usar o mar que não se conhece. Por esse
motivo, a Marinha do Brasil, desde 1954, quando foram realizados os
pioneiros trabalhos sistemáticos pelo Almirante PAULO DE CASTRO
MOREIRA DA SILVA, considera de fundamental importância o estudo das
ciências do mar, mais especificamente a Oceanografia, em seu caráter
multidisciplinar.
A partir do Ano Geofísico Internacional (1957), as atividades
oceanográficas assumiram importância em todo mundo, possibilitando o
conhecimento e a exploração dos recursos naturais vivos e não vivos
contidos nos mares e oceanos, além do interesse que despertaram no
campo militar. No Brasil, a participação da Marinha foi fundamental
para o desenvolvimento da Oceanografia não somente pelo papel de
catalisador institucional, mas, principalmente, por dispor dos meios
flutuantes indispensáveis, os navios hidroceanográficos.
A compreensão da relevância da exploração sustentável dos oceanos
para a sociedade brasileira advém da análise de sua importância
econômica e estratégica. Nesse contexto, o País, herdeiro de uma das
mais ricas tradições marinheiras e que realiza cerca de 95% do seu
comércio exterior utilizando o modal marítimo, transporta apenas 1%
desse montante em navios de bandeira brasileira. Esse paradoxo
torna-se ainda mais preocupante porque a grande maioria dos produtos
de nossa pauta de exportação tem baixo valor agregado, o que faz com
que a redução do custo logístico se torne preponderante
para

assegurar a competitividade no mercado internacional. Assim, é
necessário estabelecer um perfil de frota própria para o País, o
que, também,possibilitará a formação de condições adequadas para o
fomento da construção nacional.
Brasil e para o mundo, os oceanos representam relevante fonte de
energia e recursos minerais. No presente, a plataforma continental
da área marítima de jurisdição nacional é fonte de petróleo e gás.
Assim sendo, é necessário estimular medidas que propiciem ao País a
continuidade da exploração segura, o controle e o efetivo
aproveitamento dos recursos naturais ao longo da “Amazônia Azul”,
extenso território submerso de área superior a 4,5 milhões de km2.
Acentua-se, também, a necessidade de vigilância, que garantirá a
correta preservação do meio ambiente marinho e a soberania do país
nessa vasta área marítima.
A riqueza mineral em exploração por si só, justifica investimentos
na defesa de nossa “Amazônia Azul”, mas as perspectivas futuras
reforçam tal necessidade. Nesse viés, estima-se um potencial
energético de 114 GW de energia limpa e renovável, oriundo de ondas
correntes e marés, que poderá contribuir para a ampliação da oferta
e para a diversificação da matriz energética do País.
De modo suplementar, investigações apontam para um potencial
mineral na área do Arquipélago de São Pedro e São Paulo, na Cadeia
Vitória Trindade e na Elevação do Rio Grande. Adicionalmente, o
número de patentes relacionadas à biotecnologia marinha vem
crescendo no mundo. Apesar da vastidão dos nossos oceanos,
contribuímos com menos de 1% dessas patentes. É mister incentivar a
pesquisa básica/aplicada nesses campos.
A pesca de subsistência deu lugar a atividades intensivas nas zonas
costeiras, que levaram os recursos vivos quase à exaustão. Desta
forma, a pesca oceânica e,especialmente, a maricultura surgem como
atividades de indiscutível relevância para o aumento da produção
nacional de pescado, bem como para a geração de emprego e renda.
As
múltiplas
oportunidades
oferecidas
pelos
oceanos
geram
inevitáveis conflitos em função da necessidade de harmonizar as
atividades de exploração econômica com a preservação ambiental
deste imenso patrimônio. A teoria do Gerenciamento Costeiro
Integrado é apresentada como uma estratégia para mitigar conflitos
entre os diferentes setores, agências reguladoras e órgãos de
governo.
Essa teoria é recente, datada de 1998, mas o Brasil a coloca em
prática desde 1974,com a criação da Comissão Interministerial para
os Recursos do Mar (CIRM), colegiado composto por dezesseis órgãos,
com interesses muitas vezes conflitantes, mas que tem sido eficaz
em encontrar soluções de consenso para o uso sustentável de nosso
oceano, sendo exemplo de governança
de nossa “Amazônia Azul”,
dos seus recursos e de áreas de interesse da comunidade marítima
brasileira, como o Atlântico Sul e a região Antártica.

O colegiado vem cumprindo seu papel de buscar a preservação e a
proteção da produtividade e da biodiversidade dos ecossistemas, o
reforço à gestão integrada por meio de medidas legais, a capacitação
e formação de pessoal e a promoção do uso racional e sustentável dos
recursos marinhos, contando com participação de todos os setores
sociais relacionados com o uso do mar, tendo como exemplos práticos
os profícuos resultados alcançados em diversos Programas coordenados
pela
CIRM
tais
como
o
de
Reconhecimento
da
Margem
Continental(REMAC), de Geologia e Geofísica Marinha (PGGM), de
Levantamento da Plataforma Continental(LEPLAC) e de Levantamento dos
Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva(REVIZEE).
A sinergia entre a Marinha do Brasil, o Empresariado e a Academia,
fomentada no escopo da CIRM, torna-se cada vez mais intensa. O passo
mais recente foi a aquisição do Navio de Pesquisa Hidroceanográfico
Vital de Oliveira, em parceria com o Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), PETROBRAS e VALE. Esse
navio, conduzido e tripulado por militares da MB, está equipado no
“estado da arte” e constitui fator de força para as atividades de
pesquisa e desenvolvimento.
Por fim, no campo internacional, a Marinha representa ou compõe a
representação do Brasil em diversos organismos internacionais
relacionados à gestão dos oceanos, dentre eles a Comissão
Oceanográfica
Intergovernamental
da
UNESCO
(UNESCO/COI),
a
Organização
Hidrográfica
Internacional
(OHI),
a
Associação
Internacional de Sinalização Marítima (IALA) e a Organização
Marítima Mundial (IMO). Adicionalmente, participa de programas
nacionais e internacionais de coleta e disseminação de dados e
previsões em estreita parceria com a comunidade científica
internacional, coadunando-se aos esforços globais sintetizados no
simbolismo do Dia Mundial dos Oceanos, que hoje celebramos.
LEONARDO PUNTEL
Almirante de Esquadra
Diretor-Geral
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DATAS COMEMORATIVAS DE JULHO DE 2018
01: 49º Aniversário da Diretoria de Administração da Marinha;
05: 84º Aniversário do Tribunal Marítimo;
07: 77º Aniversário da Base Naval de Natal;
07: 38º Aniversário do Ingresso da Mulher nas fileiras da
Marinha;
09: 53º Aniversário do Centro de Auxílios à Navegação
Navegação Almirante Moraes Rego (CAMAR);
11: 161º Aniversário da Capitania dos Portos de Ceará;
14: 59º Aniversário do Instituto de Pesquisas da Marinha;
17: 104º Aniversário da Força de Submarinos
(Dia do Submarinista);
21: Memória aos Mortos da Marinha em Guerra;
22: 37º Aniversário do Aviso de Instrução Guarda-Marinha
Jansen;
22: 37º Aniversário do Aviso de Instrução Guarda-Marinha
Brito;
23: 32º Aniversário do Rebocador de Alto-Mar Triunfo;
25: Dia da Atividade de Inteligência na Marinha;
27: 67º Aniversário do Hospital Naval de Ladário;
27: 67º Aniversário do Hospital Naval de Salvador;
28: 67º Aniversário do Serviço de Seleção do Pessoal da
Marinha;
28: 7º Aniversário do Centro de Guerra Eletrônica da Marinha;
e
28: 282º Aniversário de criação do Comando da Marinha do
Brasil.
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A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Julho 2018 votos de: saúde,
felicidades e muitos anos de vida no nosso convívio.

07: Arly de Lara Romêo;
13: Yullo Dechichi;
17: Gutemberg Felipe Martins da Silva
21: Ana Maria Fedozzi da C. Cappelli; e
27: Maria José Passeri Santiago.

SOAMAR CAMPINAS COMEMORA 153º ANIVERSÁRIO DA
BATALHA NAVAL DO RIACHUELO
Para comemorar o 153º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo (11 de junho
de 1865) e Data Magna da Marinha, a Soamar Campinas, representada pela presidente
Christiane Chuffi, e o Rotary Club Campinas Sul, pelo seu presidente Wesley Pacheco ,
Soamarino, realizaram uma reunião festiva conjunta no dia 7 de junho.
O evento contou com a presença de Soamarinos, Rotarianos e com a do Diretor do
Centro de Comunicação Social da Marinha, Contra – Almirante Luiz Roberto
Cavalcanti VALICENTE, que aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho
desenvolvido pelas Soamares para a ampliação da mentalidade marítima no Brasil e
falar da importância da cerimônia a ser realizada no dia seguinte no Centro Industrial
Nuclear de Aramar (lançamento da pedra fundamental da construção do Reator
Multipropósito Brasileiro (RMB) e início dos testes de integração dos turbogeradores
do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE)).
A homenagem à Marinha do Brasil constou de:
- projeção do hino nacional com imagens do dia a dia da Marinha do Brasil,
sendo que todos os presentes entoaram o hino nacional;
- leitura pela senhora Simone Pain da oração à padroeira da Marinha do Brasil “
Nossa Senhora Stella Maris”,
- leitura pelo soamarino Adailtom José Santos Silva de texto alusivo à “ Batalha
Naval do Riachuelo”
- palestra ministrada pelo CMG(EN) Flávio ANTOUN Netto, Superintende
Técnico do Centro de Desenvolvimento de Submarinos sobre “O Programa de
Desenvolvimento de Submarinos ( PROSUB)”.
Como forma de agradecimento a presidente Christiane presenteou o almirante
Valicente e o comandante Antoun com um “mimo” confeccionado pela senhora Lara
Souza Camargo Pieri.
Aproveitando a ocasião o Desembargador Luis Carlos Cândido Martins Sotero da
Silva, também soamarino, como ex-presidente do Rotary Campinas Sul em cuja gestão
idealizou o projeto “Jovens Taslentos Escritores”, apresentou o resultado. Projeto este,
em parceria com a Academia Campinense de Letras (ACL) da qual é o atual presidente.
O projeto consistiu na apresentação de contos escritos por alunos de primeiro e segundo
grau das escolas públicas de Campinas sendo que os trabalhos selecionados pelos
acadêmicos da ACL resultaram no 1° livro “ Jovens Talentos Escritores”. Na ocasião o

CERIMÔNIA NO COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
No dia 11 de junho a Soamar Campinas, representada pela presidente Christiane Chuffi e
pelo CMG(RM1) Ronald dos Santos Santiago , esteve presente na bela cerimônia realizada no
Comando do 8º Distrito Naval em homenagem ao 153º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo,
Data Magna da Marinha.
O evento presidido pelo Comandante do 8ºDN, Vice-Almirante Antonio Carlos Soares
GUERREIRO, foi prestigiado por autoridades civis e militares e grande número de Soamarinos,
constou de:
-canto do hino nacional;
- apresentação da fanfarra da Escola Estadual Flávia Vizibeli Pirrô. ( A Escola foi adotada pelo
Com8ºDN, dentro do Programa “Adoção Afetiva”).
-leitura da Ordem do Dia do Comandante da Marinha;
-leitura da mensagem presidencial;
-homenagem aos heróis da Batalha Naval do Riachuelo;
-imposição de divisas em praças promovidos;
- imposição de Medalha Militar;
-imposição da Ordem do Mérito Naval; e
-desfile da tropa em continência ao Comandante do 8º DN.
A cerimônia foi prestigiada pelos seguintes oficiais-generais: General de Exército Luiz
Eduardo RAMOS Baptista Pereira , Comandante Militar do Sudeste; Tenente Brigadeiro do Ar Paulo
João Cury;Comandante-Geral de Apoio; Major-Brigadeiro do Ar Sérgio de Matos Mello, Diretor de
Infraestrutura da Aeronáutica; Vice-Almirante (EN) Sydney dos Santos NEVES, Diretor do Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo; General de Divisão ADALMIR Manoel Domingos,
Comandante da 2ºRM; Vice-Almirante (RM1) Ney ZANELLA dos Santos, Diretor – Presidente da
Amazul Tecnologia e Defesa; Vice –Almirante (Ref) Alberto ANNARUMMA Junior, excomandantes do 8º DN; Contra-Almirante (IM) ANTONIO BERNARDO
Ferreira , Diretor
Administrativo e Financeiro da Amazul; Contra-Almirante (EN) André Luis FERREIRA
MARQUES, Diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha;
Contra-Almirante (EN)
GUILHERME Dyonísio Alves, Diretor do Centro de Desenvolvimento de Submarinos; Brigadeiro do
Ar Frederico José Moretti da Silveira, Diretor do Centro Logístico da Aeronáutica; ContraAlmirante (RM1) Paulo Ricardo MÉDICI, Coordenador – Geral de Negócios da Amazul.

Entre as autoridades civis presente destacamos: Deputado Federal Major Olimpio , Deputado
Estadual Coronel Telhada, Presidente do Tribunal da Justiça Militar de São Paulo Paulo Prazak e o
Secretário de Segurança Pública de São Paulo Mágino Alves Barbosa Filho.
Na ocasião várias personalidades foram condecoradas com a Ordem do Mérito Naval.
Destacamos:
Deputado Federal Major Olímpio; Comandante Militar do Sudeste , General de Exército Luiz
Eduardo Ramos Baptista Pereira ; Comandante da 2º Região Militar , General de Divisão Adalmir
Manoel Domingos; Diretor de Infraestrutura da Aeronáutica, Major Brigadeiro do Ar Sérgio de
Matos Mello; Diretor da Administração e Finanças da Amazul, Contra-Almirante (IM) Antonio
Bernardo Ferreira; Diretor do Centro de Desenvolvimento de Submarinos, Contra-Almirante (EN)
Guilherme Dyonísio Alves; Ex-Comandante da 11º Brigada de Infantaria Leve, General de Brigada
(R1) Carlos Sérgio Camara Sau; Diretor do Centro Logístico da Aeronútica, Brigadeiro do Ar
Frederico José Moretti da Silveira; Comandante do Colégio Militar de Curitiba, Coronel (Art) Sérgio
Mesquita dos Santos; Secretário de Segurança Pública de São Paulo, Dr. Mágino Alves Barbosa
Filho; Ex-Comandante –Geral da PMSP, Coronel Nivaldo César Restivo; Secretária da Casa Militar
e Coordenadora Estadual de Defesa Civil Coronel PMSP Helena dos Santos Reis; Assessor da
Amazul , engenheiro Renato De Conti; Presidente da Soamar Santos Eugênio Carlos Pierotti;
Presidente da Soamar São Paulo , Paulo Henrique Godoy Marinheiro; Presidente da Soamar
Sorocaba Paulo Fernando Moreira.
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Soamar Campinas esteve
presente na 61° Conferência
do Distrito 4590 de Rotary
International
No dia 1° de Junho a Soamar Campinas ,representando o Comando
do Oitavo Distrito Naval, proferiu informações aos presentes na 61°
Conferência Distrito 4590 de Rotary, sobre: Marinha do Brasil,
Amazônia Azul, Batalha Naval do Riachuelo, como ingressar na
Marinha e a Importância da Marinha na proteção de nossos rios
e mares.
O Representante pessoal do Presidente de Rotary Internacional Sr.
José Luis Fonseca, ao proferir discurso de encerramento da
Conferência elogiou e enalteceu a Presidente da Soamar Campinas,
pela desenvoltura e apresentação da Marinha do Brasil aos presentes.

FEIJOADA DOS ESCOTEIROS DO MAR
No dia 17 de junho (domingo) o Chefe Escoteiro do Mar GUTEMBERG Felipe
Martins da Silva, Chefe do 102º SP GEMAR Velho Lobo , promoveu a 1º
feijoada Velho Lobo para um momento de confraternização dos escoteiros e
amigos. O evento foi bastante concorrido e alegre.
A presidente da Soamar Campinas , Christiane Chuffi , prestigiou o evento.

CERIMÔNIA NO CENTRO INDUSTRIAL NUCLEAR DE ARAMAR
No dia 8 de junho com a presença do Presidente da República, Michel Temer, dos
Ministros da Defesa; Saúde;Gabinete de Segurança Institucional; Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações; do Comandante da Marinha e do Almirantado; políticos ,
cientistas, diplomatas e soamarinos, foi realizada no Centro Industrial Nuclear de
Aramar (Iperó-SP), a importante cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental do
Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) e de início dos testes de integração dos
turbogeradores do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE).
A presidente da Soamar Campinas , Christiane Chuffi, acompanhada do vice-presidente
Emersom Ribeiro, prestigiou o evento.
O RMB é um reator nuclear que tornará o Brasil autossuficiente na produção de
radioisótopos – insumo fundamental para a fabricação de rádiofármacos, de grande
importância para o tratamento de doenças em diversas áreas da Medicina, como a
cardiologia, oncologia, hematologia e neurologia. Será erigido no Município de Iperó,
em uma área de 2,04 milhões de m2, cedida pela Marinha do Brasil e pelo Governo do
Estado de São Paulo, adjacente ao Centro Industrial Nuclear de Aramar.

Visite: https://www.youtube.com/watch?v=mDatDN66vyU
https://www.youtube.com/watch?v=AXthpdWWIpc
https://www.youtube.com/watch?v=BSbxtb-XVV8

O LABGENE – parte essencial do Programa Nuclear da Marinha (PNM) – é o
protótipo, em terra, da planta nuclear do futuro submarino com propulsão nuclear
brasileiro.

Visite: https://www.youtube.com/watch?v=wcfZ3PR8Uio
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PALAVRA DE ESCOTEIRO
Gutemberg Felipe Martins da Silva
Chefe do 102ºSP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo

Copa Internacional dos Escoteiros do Mar – Willian I. Koch
Willian Ingrahan Koch (Bill Koch) é um empresário norte-americano muito bem-sucedido nos
negócios ligados ao petróleo. Sua ligação com o Escotismo do Mar teve início quando há mais de 50
anos se matriculou em um programa de vela de verão na Culver Military Academy, em Indiana.

Seu sucesso o fez criar o Sea Scout Program. Koch cita sua primeira experiência de navegação como
uma que alteraria o curso de sua vida. Aprendi, então, que a verdadeira arte de navegar exigia trabalho
em equipe, disciplina e liderança", disse ele. "Se eu pudesse ajustar essas habilidades, então seria mais
capaz de gerenciar as surpresas que o mar constantemente joga em você."
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.

William foi um velejador de sucesso, sendo o vencedor da America's Cup de 1992 com o veleiro
América 3, batendo um time italiano.
Koch fez um bom trabalho para aperfeiçoar essas habilidades. Ele se formou com honras na
Academia Militar de Culver e recebeu seu bacharelado, mestrado e doutorado em engenharia química
pelo Massachusetts Institute of Technology. Como fundador da Oxbow Carbon LLC, a maior
comerciante e produtora de petróleo e coque calcinado do mundo, Koch criou um negócio que a
Forbes Magazine reconhece consistentemente como uma das maiores empresas privadas dos Estados
Unidos.
Usando algumas das lições aprendidas de sua longa paixão pelo mar, Koch criou sua filosofia T3 Talento, Trabalho em equipe e Tecnologia. Simplificando, ele incentiva a participação dos
funcionários, recompensa o trabalho em equipe e depende de pesquisas científicas para gerar riscos
calculados. Koch usou a abordagem T3 para ganhar a America's Cup de 1992, o prêmio mais cobiçado
em velejar. "Pessoas comuns fazendo coisas extraordinariamente bem feitas é como um time irá
vencer - toda vez - um bando de superstars com seus egos inflados", disse ele à sua equipe de
marinheiros amadores quando os especialistas em vela os haviam menosprezados no início de sua
campanha na America's Cup.
Koch projetou, construiu e criou a Copa Internacional de Escoteiros do Mar William I. Koch para
promover as lições nascidas do Programa Sea Scout. A regata bienal reconhece jovens adultos que
estão dispostos a aprender liderança através da marinharia.
Escoteiros do Mar, (de 14 a 20 anos de idade), de todo o mundo participarão desta prestigiada
regata de 8 a 13 de julho de 2018. Nos EUA, onze provas preliminares de qualificação foram
realizadas para os Escoteiros dos EUA em cada uma das regiões dos Escoteiros da América, com
quase 150 Escoteiros do mar participando.

Este ano haverá a participação dos seguintes países:
País: Austrália
Organização Escoteira: A Associação Escoteira da Austrália
Ano de Fundação: 1908
Associação 2014 WOSM: 68.350
País: Brasil
Organização Scout: União dos Escoteiros do Brasil
Ano de criação: 1910
2014 Membro do WOSM: 69.924
País: Dinamarca
Organização Escoteira: Danske Baptisters Spejderkorps
Ano de fundação: 1909
2014 Membro do WOSM: 42.927
País: Finlândia
Organização Escoteira: 1910
Ano de fundação: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Associação WOSM 2014: 52.565
País: Hong Kong
Organização Escoteira: Associação de Escoteiros de Hong Kong - 香港 童 軍
總會
Ano de criação: 1914
Associação WOSM 2014: 66.841
País: Irlanda
Organização Escoteira: Gasóga na hÉireann (Scouting Ireland)
Ano de Fundação: 1908
Associação 2014 WOSM: 44.442
País: Libéria
Organização Scout: Liberia Scout Association
Ano de fundação: 1922
1991 Membro do WOSM: 2.418
País: Nova Zelândia
Organização Escoteira: Scouts New Zealand
Ano de Fundação: 1908
Associação WOSM 2014: 18.440
País: Polónia
Organização Escoteira: Związek Harcerstwa Polskiego (Escoteiros e Guias da
Polônia)
Ano de fundação: 1918
2014 Membro do WOSM: 35.697

País: Singapura
Organização Scout: The Singapore Scout Association
Ano de criação: 1910
Associação WOSM 2014: 11.380
País: África do Sul
Organização Escoteira: Scouts South Africa
Ano de fundação: 1912
Associação WOSM 2014: 299.128
País: Estados Unidos
Organização Scout: Boy Scouts of America
Ano de criação: 1910
Associação WOSM 2013: 2.816.513

A Koch Cup contará com uma semana inteira de competições de vela em veleiros tripulados por
equipes de duas pessoas. O custo total deste evento é de US $ 325,00 e inclui alojamento,
alimentação, barcos , exceto o transporte de ida e volta para o evento, roupas pessoais e itens de
conforto.

O Brasil vem participando dessa Copa desde 2008. Os primeiros a irem pertenciam ao 8º RJ Grupo
Escoteiro do Mar Almirante Adalberto Nunes, que foram, até hoje, nossos melhores colocados. Nesta
edição de 2018, seremos representados por dois Sêniores do 123º RJ Grupo Escoteiro do Mar
Almirante Saldanha, da cidade do Rio de Janeiro.
Matheus B. Lindenberg e João Carlos Bezerra da Silva Cruz irão representar os Escoteiros do Mar
brasileiros nessa oportunidade e vem recebendo apoio de várias personalidades, entre elas:
Almirante-de-Esquadra LEAL FERREIRA, Comandante da Marinha do Brasil, ele próprio tendo
pertencido a esse Grupo Escoteiro do Mar quando jovem. Entre as personalidades que estão
apoiando a ida de nossos jovens estão; Lars Grael – Bronze nas Olimpíadas de 1988 e 96, Campeão
Mundial e do Hemisfério Sul, 5x Campeão Sul Americano e 10x Campeão Brasileiro. Idealizador do
Projeto Grael; João Armando – Escoteiro Marítimo de Portugal e ex-presidente da WOSM (2014-

-2017); CLAUDIO BIEKARCK – 9x medalhista em Jogos Pan-Americanos, velejador Olímpico e extécnico de Robert Scheidt; entre tantos outros, como nosso Dirigente Nacional, o Chefe Alessandro
Garcia Vieira.
A ida desses jovens para a Copa Internacional dos Escoteiros do Mar gera um impacto na vida de
vários outros jovens, de todo o Brasil, pois cria uma referência positiva, um objetivo para todos os
outros, pois o Mundial acontece a cada dois anos.
No Brasil ainda não há uma Prova Preliminar de Qualificação nacional para a escolha de nossos
representantes. A Região Escoteira do Rio de Janeiro, tradicionalíssima no Escotismo do Mar, tem
buscado desenvolver programas próprios para o envio de seus jovens, assim como as Regiões
Escoteiras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que já enviaram representantes em
edições anteriores.
No entanto são considerados diferentes práticas durante sua vida escoteira para serem
selecionados.
João Carlos Bezarra da Silva Cruz – 17 anos – Timoneiro:

Entrou no Movimento Escoteiro em 2007 como Lobinho. Entrou e saiu do Movimento algumas
vezes e se firmou quando de sua passagem para o Ramo Sênior onde conquistou a Insígnia de
Escoteiro da Pátria, possui 15 especialidades no nível 3, sendo: Arte da Marinharia, Vela, Canoagem,
GPS, Hidrografia, Marinharia, Marcenaria, Mecânica de Motor de Popa, Remo, Primeiros Socorros e
Salvamento. Seu maior feito foi ser condecorado pelo Conselho de Administração Nacional (CAN)
com a Medalha CRUZ DE VALOR CAIO VIANA MARTINS, por ter salvo a vida de uma menina
que se afogava, em dezembro de 2016, na Praia do Leblon em um dia de forte ressaca, após a
arrebentação, tendo exigido além de muita coragem e desprendimento, alta dose de capacitação
técnica. Cordão dourado com 16 especialidades escoteiras nível 3, sendo 9 de Mar, Insígnia de

Modalidade do Mar, 4 medalhas de ouro, 3 de prata e 3 de bronze em 11 regatas disputadas entre
2017 e 2018, Aluno do 3º ano do ensino médio na Escola Estadual Prof. Antonio Maria Teixeira
Filho, Medalha de Bronze na Olímpiada Brasileira de Matemática (OBM 2017), Ajudou a construir
com sua tropa a árvore de Natal de material reciclado da Paróquia São José da Lagoa em 2017, Atuou
com sua Patrulha na limpeza e replantio em trecho da Floresta da Tijuca em 2018. Católico por
escolha religiosa exerceu a função de Monitor da Patrulha Ilha Grande e possui quase 300 horas de
atividade embarcadas. Tem como hobby a prática de surfe.
Matheus Buckowski Lindenberg – 15 anos – Proeiro:

Ingressou no Movimento Escoteiro em 2015 e acabou de passar para o Ramo Sênior, No Ramo
Escoteiro teve posições de grande responsabilidade, como ser o Monitor da Patrulha Moréia e
conquistou sete especialidades de nível 2, sendo algumas delas a de Natação, Hidrografia e Energia.
Hoje no Ramo Sênior já foi eleito por seus colegas como Monitor da Patrulha Ilha Grande.
Conquistou duas medalhas (ouro em 2016 e bronze em 2017) na Olimpíadas Brasileira de
Astronomia. Possui quase 240 horas de atividade embarcada. Evangélico por religião sempre vai à
igreja acompanhando seus avós. Possui 1 medalha de ouro e 1 de prata em 7 regatas disputadas entre
2017 e 2018, 7 especialidades escoteiras nível 2, sendo 4 de Mar, aluno do 1º ano do ensino médio no
Colégio Sarah Dawsey, ajudou a construir com sua tropa a árvore de Natal de material reciclado da
Paróquia São José da Lagoa em 2017.
Desejamos aos nossos representantes um sonoro Sempre Alerta e Bons Ventos, desejosos de muito
sucesso em sua empreitada.

Visite:
https://www.facebook.com/123GEMarAlmiranteSaldanha/videos/1760104267406859/
https://seascoutcup.org/william-koch/

“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 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.br
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Palavra do Comandante
ONDIARA Barbosa
Capitão de Fragata
Comandante do NPaOc “Araguari”

O Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”
O Navio-Patrulha Oceânico (NPaOc) “Araguari” é um meio da Marinha do Brasil pertencente à
Classe “Amazonas", composta pelos NPaOc “Amazonas”, “Apa” e “Araguari”. Seu projeto foi
preparado pela empresa BAe Surface Ships, uma subsidiária da BAe Systems, para atender o segmento
de Offshore Patrol Vessel (OPV) e navios militares; com requisitos de construção comerciais; e com
maior autonomia, capacidade de permanência e de apoio a outras embarcações e a populações
isoladas, do que os navios-patrulha que atualmente operam nas marinhas.
Encomendados pela República de Trinidad & Tobago, os Navios da Classe “Amazonas” tiveram
sua construção iniciada em 2008, contudo, o contrato de aquisição dos NPaOc não foi efetivado pelo
país supracitado. Devido a esse fato, com os navios já em fase final de prontificação, a Bae Systems
apresentou o projeto ao Brasil, e a Marinha do Brasil necessitando de meios para ampliar a patrulha da
nossa “Amazônia Azul”, adquiriu, por meio de uma compra de oportunidade, os três navios da Classe.
A classe teve o seu projeto desenvolvido a partir dos OPV Classe River e do HMS Clyde, em
operação na Royal Navy (RN). Sua capacidade de atender a operações afastadas de sua base, tais como
busca e resgate, patrulhas, combate a ilícitos transnacionais e auxílio a desastres, é resultado da
interação de sua grande autonomia, capacidade de realizar operações aéreas com aeronaves de médio
porte e da operação de duas lanchas rápidas.
O NPaOc “Araguari” tem como características principais velocidade máxima de 25 nós; boca
(largura máxima do Navio) de 13,5m; comprimento total de 90,5m; calado de 3,8m; deslocamento
máximo de 2.450 toneladas; raio de ação que varia de 5.500MN a 6.000MN; capacidade de
carregamento de até seis conteiners de 20 TEU (33 m³ de volume) cada, ou viaturas militares de até 15
toneladas cada e autonomia prevista de 35 dias.
Com todas estas capacidades, foi atribuída ao Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” a missão de
realizar, na área de jurisdição do 3º Distrito Naval, socorro e salvamento marítimos, operações navais,
patrulha naval e inspeção naval, a fim de contribuir para a salvaguarda da vida humana e para a
segurança e controle dos interesses do Brasil no mar.

Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” patrulhando a Amazônia Azul

NPaOc “Araguari” prestando apoio à Estação Científica no Arquipélago de São Pedro e São Paulo

Navio-Patrulha Oceânico “Araguari” realizando Inspeção Naval em Fernando de Noronha

NPaOc “Araguari” retornando à Base Naval de Natal

Lancha do NPaOc “Araguari” inspecionando embarcação pesqueira

NPaOc “Araguari” realizando Patrulha Naval

Grupo de Visita e Inspeção do Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”

