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A Presidente da Soamar Campinas, agradeçe a
lembrança de seu aniversário e o carinho do Comando
do 8º Distrito Naval .

O mar sempre desafiou a mente e a imaginação dos homens e
continua sendo a última fronteira da terra até os dias atuais”
(O MAR QUE NOS CERCA - Rachel Carson)
Os oceanos, palco de ousadas epopeias, onde marinheiros cruzavam o lar de seres míticos, viu ao
longo dos séculos, os avanços tecnológicos levarem a sociedade a novos limites geográficos, culturais
e econômicos.
Viagens ao desconhecido foram substituídas por navegações precisas em cartas náuticas produzidas
por modernos processos de batimetria tridimensional. A navegação, antes baseada nos astros e
estrelas, foi complementada por radares, redes de satélites e equipamentos que permitem a troca de
informações, entre diversos navios e sistemas de segurança da navegação.
Acompanhamento climático, pesquisas de modelagem atmosférica e avanços computacionais,
permitiram aprimorar o entendimento das interações atmosféricas e prever tempestades e furacões.
Esses avanços tornaram a navegação mais segura, e a principal via de intercâmbio mercantil do
mundo.
Os oceanos sempre foram um dos maiores recursos naturais da humanidade. No passado,
inicialmente, como fonte de alimentos, transporte e defesa; mais recentemente, também pelo turismo,
petróleo e gás, e cada vez mais, pela biotecnologia “azul”, robótica, minérios do subsolo marítimo,
energia renováveis e comunicação de dados por fibras óticas submersas.
Responsáveis pela maior parte da absorção do dióxido de carbono produzido são essenciais para a
sobrevivência dos seres humanos, reduzindo os impactos das alterações climáticas.

Em 1992, considerando o protagonismo dos oceanos, durante a Conferência das Nações Unidas
sobre o Meio Ambiente, Rio 92, foi estabelecido “O Dia Mundial dos Oceanos”. Comemorado em
8 de junho, visa, principalmente, a conscientização sobre a importância deles e o impacto que
exercem sobre o Planeta. Este ano, o tema escolhido para celebrar essa data foi: “Prevenir a
poluição plástica e encorajar soluções para um oceano saudável”.
Nesse contexto, em dezembro de 2017, a Organização das Nações Unidas, por meio da UNESCO,
estabeleceu o período de 2021 a 2030 como a década para o desenvolvimento sustentável da Ciência
nos Oceanos, com o intuito de incrementar a coordenação e cooperação em pesquisas e programas
científicos para o melhor gerenciamento dos mares e zonas costeiras, reduzindo os riscos das
atividades marítimas.
O “Dia Nacional da Amazônia Azul”, instituido pela Lei nº 13.187, de 11 de novembro de 2015,
mesmo dia que entrou em vigor a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, é a
homenagem da nação brasileira ao mar que nos pertence: A Amazônia Azul.
A Marinha do Brasil, por meio de estudos geopolíticos voltados para o mar, a “Oceanopolítica”, visa
a conscientizar os brasileiros sobre a importância política, estratégica e econômica do nosso território
marítimo.
Assim, a Amazônia Azul, representa um conceito político-estratégico que insere definitivamente os
espaços oceânicos e ribeirinhos nos destinos do Brasil, orientando o desenvolvimento nacional, na
medida que vai ao encontro dos anseios de prosperidade da nossa sociedade, destacando o verde e
amarelo na vanguarda da preservação e uso sustentável dos mares e rios.
Ademais, evidencia a nossa vocação marítima, confirmada pelos fatos históricos que nos associam
ao mar e aos rios. Por eles o Brasil foi descoberto, teve sua independência consolidada e fronteiras
fixadas, garantindo integridade territorial continental. É a conscientização da necessidade de defesa
das agressões à Soberania Nacional.
A Marinha do Brasil, cuidando dos 4,5 milhões de km² que compõem as Águas Jurisdicionais
Brasileiras, investe na modernização e qualificação do Poder Naval. Esse esforço pode ser
exemplificado no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, no Programa Nuclear da Marinha
e no Programa de Construção das Corvetas Classe Tamandaré, além da aquisição de novos meios
Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais, ratificados com as recentes incorporações dos Navios de
Apoio Oceânico da Classe Mearim, e do nosso Capitânia, o Porta-Helicópteros Multipropósito
Atlântico. Novos meios que serão nossos olhos salvaguardando 95% do comércio exterior brasileiro,
91% da extração de petróleo e 73% do gás natural, nossos ativos nacionais vitais.
Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente!
Tudo pela Pátria!

ILQUES BARBOSA JUNIOR
Almirante de Esquadra
Chefe do Estado-Maior da Armada

Para saber mais sobre a nossa “Amazônia
https://www.marinha.mil.br/amazonia-azul

Azul”,

acesse:
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https://www.marinha.mil.br/ensino/
https://www.facebook.com/ingressonamarinha
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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 DEZEMBRO DE 2018
03: 43º Aniversário do Navio - Patrulha Fluvial Rondônia;
05: 95º Aniversário da Diretoria do Pessoal Militar da
Marinha;
07:34º Aniversário do Navio de Assistência Hospitalar
Carlos Chagas;
8: 24º Aniversário da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do
Governador;
10: 36º Aniversário da Convenção da ONU sobre o Direito do
Mar ( Convenção da Jamaica);
12: 24º Aniversário do Submarino Tamoio;
13: DIA DO MARINHEIRO;
14: 236º Aniversário da Escola Naval;
14: 1º Aniversário do Centro de Desenvolvimento de
Submarinos;
15: 35º Aniversário do Navio - Balizador Tenente Castelo;
17: 73º Aniversário do Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk;
17: 4º Aniversário do Navio Hidroceanográfico Fluvial Rio
Branco;
18: 31º Aniversário da Procuradoria Especial da Marinha;
19: 39º Aniversario da Secretaria de Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar;
20: 25º Aniversário da Base de Abastecimento da Marinha
no Rio de Janeiro;
25: Natal;
28: Dia da Marinha Mercante; e
29: 255º Aniversário do Arsenal de Marinha do Rio de
Janeiro.
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A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Dezembro 2018 votos de:
saúde, felicidades e muitos anos de vida no nosso
convívio.

11 – Emerson Ribeiro;
17 – Paulo Poletti;
20 - Fernando Vaqueiro; e
29 – Luis Carlos Cândido M. Sotero da Silva

VISITE A PÁGINA DA MARINHA DO BRASIL NO FACEBOOK
https://www.facebook.com/marinhaoficial/

VIAGEM CONJUNTA DA ADESG –CAMPINAS E SOAMAR-CAMPINAS
A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra representação Campinas , chefiada pela
senhora Ana Maria Fedozzi da Cunha Cappelli, e a Sociedade Amigos da Marinha em
Campinas,presidida pela senhora Christiane Chuffi , organizaram comitiva para realizar viagem ao
Rio de Janeiro para visitarem algumas Organizações Militares da Marinha do Brasil ,do Exército
Brasileiro e a Escola Superior de Guerra.
A viagem teve início no dia 29 de outubro com visita à Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN) em Resende onde foram recebidos pelo Comandante da AMAN, General de Divisão
COSTA NEVES.
Na ocasião tiveram a oportunidade não só de conhecerem a grandiosidade das instalações ,
apreciarem a sua beleza, receberem informações de todo o processo de formação dos futuros oficiais
combatentes do Exército Brasileiro.

Visite: http://www.aman.eb.mil.br/
No dia 30 de outubro a comitiva foi até Itaguai onde a Marinha do Brasil, mediante açôes da
Coordenadoria-Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarinos com Propulsão Nuclear
(COGESN), constrói o Estaleiro e a futura Base de Submarinos Nucleares e mantem a Unidade de
Fabricação de Estruturas Metálicas (UFEM).

Na oportunidade a comitiva foi acompanhada pelo Assessor da COGESN , CMG(RM1) Flávio Luiz
CONDÉ Marliere, que apresentou as instalações e o atual estágio da construção do submarino
Riachuelo que será lançado ao mar no próximo dia 14 de dezembro.

Visite: https://www.marinha.mil.br/prosub/ e http://www.submarinoriachuelo.com/#/

No dia 31 de outubro a comitiva , pela manhã , visitou o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
(AMRJ) onde foram recebidos pelo seu Diretor, Contra-Almirante (EN) LIBERAL Enio Zanelatto.
Na palestra realizada foram apresentadas as tarefas executadas com ênfase na manutencão de
submarinos e navios de superfície.

Visite: https://www.marinha.mil.br/amrj/
Na parte da tarde a comitiva deslocou-se até a Base Naval do Rio de Janeiro, Niterói, para visitar o
Navio Doca Multipropósito Bahia, onde foram recebidos pelo seu comandante CMG Alexandre
Itiro Villela ASSANO. Tiveram a oportunidade de assisitir uma palestra do comandante Assano que
apresentou todas as características do navio e de percorrer os seus compartimentos.

Visite: https://www.youtube.com/watch?v=FAVA1U5s1ME
Na manhã do dia 1º de novembro visitaram as instalações da Escola Superior de Guerra onde foram
recebidos pelo Comandante , General de Exército Décio Luís SCHONS. Na ocasião, foi realizada
uma apresentação institucional da Escola, abordando a missão, a estrutura, a função e os objetivos
de cada curso hoje existentes. Foi realizada uma visita ao sítio histórico da Fortaleza de São João.

Visite: https://www.esg.br/

Visite: http://www.riodejaneiroaqui.com/portugues/fortaleza-sao-joao.html
Em seguida a comitiva foi ao Comando do 1º Distrito Naval onde foram recepcionados pelo seu
Comandante , Vice-Almirante José Augusto da CUNHA de Menezes , sendo que depois tiveram a
oportunidade de almoçar com o Chefe do Estado-Maior , Contra-Almirante Amintas da Silva
VIAMONTE, e com o presidente da Soamar–Rio de Janeiro Antonio de Souza Batista.
Visite: https://www.marinha.mil.br/com1dn/

Ao término do almoço de confraternização visitaram as imediações do museu do amanhã , praça XV,
e retornaram à Campinas.

Flashes da Viagem

DIA NACIONAL DO AMIGO DA MARINHA
Mensagem do Comandante da Marinha
BRASÍLIA, DF.
Em 6 de novembro de 2018.
Na data de 06 de novembro, a Marinha do Brasil presta uma justa homenagem àqueles
voluntários que, de forma espontânea e sincera, nos auxiliam a cultivar e divulgar, para
os distintos segmentos de nossa sociedade, os valores e ações da Instituição, fomentando
a relevância da Força Naval, sua rica história de contribuição ao País, suas
potencialidades e o comprometimento com o desenvolvimento nacional.
A Sociedade de Amigos da Marinha (SOAMAR), que deu continuidade à Associação
Santista dos Amigos da Marinha (ASAM), foi fundada no ano de 1979, pelo Almirante
de Esquadra Maximiano Eduardo da Silva Fonseca. O insigne Chefe Naval tornou-se
Patrono da SOAMAR e na data de seu nascimento celebramos o Dia Nacional do Amigo
da Marinha.
As atividades desenvolvidas ao longo dos últimos 39 anos, sempre com entusiasmo e
altruísmo, permitem que a Marinha do Brasil alcance uma visibilidade que possivelmente
não teria sem a ajuda e empenho dos SOAMARINOS. Como marca representativa e
inconteste de sua capilaridade, a SOAMAR conta com sessenta e quatro sedes regionais
e uma internacional, em Portugal. A abrangência permite a ampliação do relacionamento
entre a Marinha e as sociedades locais.
Ao longo do último ano, registramos a inauguração de regionais em Guaíra (PR), São
Pedro da Aldeia (RJ) e Cruzeiro do Sul (AC), a reativação da SOAMAR Imperatriz
(MA), além da realização de quatro encontros regionais, eventos que fortaleceram os
laços de interação entre SOAMARINOS de diferentes partes do Brasil.
Em nome dos cerca de 80.000 militares e civis, homens e mulheres, que compõem nossa
Instituição, apresento meus sinceros e profundos agradecimentos aos senhores e
senhoras, marinheiros de coração que, no Brasil e no exterior, tão bem exaltam o nome
da Marinha do Brasil.
Muitas felicidades.
BRAVO ZULU!
EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Almirante de Esquadra
Comandante da Marinha

CERIMÔNIA DO DIA DO AMIGO DA MARINHA NO
COMANDO DO 8° DISTRITO NAVAL
Para celebrar o Dia Nacional do Amigo da Marinha o Comandante do 8º Distrito
Naval, Contra -Almirante Claudio Henrique MELLO de Almeida , promoveu cerimônia, no
dia 6 de novembro, na Sede do Comando do 8º DN, por ocasião do pôr-do-sol e
realização do cerimonial à bandeira (arriamento e canto do hino nacional). Antecedendo
ao cerimônia à bandeira foi realizada a leitura da mensagem do Comandante da Marinha
alusiva à data, imposição da Medalha “ Amigo da Marinha” e palavras do Presidente da
Soamar – São Paulo, Senhor Paulo Marinheiro.
A cerimônia foi prestigiada pelos seguintes almirantes: Contra-Almirante (IM)
Antonio Bernardo Ferreira, Diretor Administrativo e Financeiro da Amazul ; ContraAlmirante (EN) GUILHERME Dionízio Alves, Diretor do Centro de Desenvolvimento de
Submarinos e pelo Contra-Almirante (EN) Celso Mizutani KOGA , Gerente de Obtenção
de Submarinos na COGESN.
Os seguintes presidentes de Soamar prestigiaram o evento: Christiane Chuffi,
Soamar Campinas; Paulo Marinheiro, Soamar São Paulo; Paulo Moreira, Soamar
Sorocaba; Carlos Brancante, ex-presidente da Soamar São Paulo.
A comunidade náutica também esteve presente destacando-se do Iate Clube de
Santos o seu Comodoro, e Amigo da Marinha , Berardino Antonio Fanganiello , Mário
Wallace Simonsen e Carlos Brancante.
Da Soamar– Campinas compareceram: Christiane Chuffi (presidente) acompanhada
do seu marido Hassen Haluem (2º Diretor Secretário); Leda Regina da Fonseca Coutinho;
Coronel (R1) Robinsom dos Santos Santiago e Paulo Cesar Saram.
De Campinas foram agraciados com a Medalha Amigo da Marinha:
- Chefe Escoteiro do Mar Valdir Gomes ;
- Mário Lúcio de Oliveira;
- Rita de Cássia Capelli Roque;
- Felipe Manuel Zangari Flor;
- Anita Mendes Aleixo Saran; e
- Lara Souza Camargo Pieri
O Chefe Escoteiro do Mar Gutemberg Felipe Martins da Silva , Chefe do 102º SP
Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo esteve presente com uma representação de
escoteiros do mar.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR DA MARINHA
Em cerimônia realizada no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo ( CTMSP) , em 9 de
novembro, o Vice-Almirante (EN) Sydney dos Santos NEVES, Diretor do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo, presidiu a passagem de cargo, de Diretor de Desenvolvimento Nuclear da
Marinha, do Contra-Almirante(EN) André Luís FERREIRA MARQUES ao Contra-Almirante
(EN) GUILHERME Dionízio Alves.
Na solenidade o Almirante Ferreira Marques despediu-se do serviço ativo da Marinha, onde serviu
por 40 anos e teve significativa participação no desenvolvimento do programa nuclear da marinha.
A solenidade foi bastante prestigiada por autoridades militares, soamarinos e membros da
comunidade científica.
Entre as autoridades militares destacamos a presença:
- Almirante de Esquadra BENTO Costa Lima Leite de Albuquerque Junior, Diretor-Geral de
Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha;
- Almirante de Esquadra (Ref) Gilberto MAX Roffe Hirschfeld. Coordenador –Geral do Programa
de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão Nuclear;
- General de Divisão ADALMIR Manoel Domingos, Comandante da 2º Região Militar;
- Vice-Almirante (RM1) Ney Zanella dos Santos , Diretor -Presidente da AMAZUL;
- Vice-Almirante Luís Antonio Rodrigues HECHT, Diretor de Gestão de Conhecimento e Pessoas da
AMAZUL;
- Contra-Almirante NORIAKI Wada, Secretário de Coordenação de Sistemas do GSIPR;
- Contra-Almirante (IM) Antonio Bernardo Ferreira, Diretor Administrativo e Financeiro da
AMAZUL;
- Contra –Almirante HUMBERTO Caldas da Silveira Junior; Gerente do Empreendimento
Modular de Obtenção da UFEM, Base e Estaleiro da COGESN;
- Contra-Almirante (EN) Celso Mizutani KOGA , Gerente de Obtenção de Submarinos na
COGESN;
- Contra-Almirante (RM1) Paulo
AMAZUL; e

Ricardo MEDICE; Coordenasor –Geral de Negócios da

- Contra-Almirante (EN –RM1) LUCIANO Pagano Junior. Diretor -Técnico da AMAZUL.
O Almirante Guilherme já estava no CTMSP onde exerce o cargo de Diretor do Centro
Desenvolvimento de Submarinos.

de

Das Sociedades de Amigos da Marinha estiveram presentes:
- Campinas: a presidente Christiane Chuffi e o CMG(RM1) RONALD dos Santos Santiago;
- São Paulo: o presidente Paulo Marinheiro , Mário Wallace Simonsen e Regina Hecht;
- Sorocaba: o presidente Paulo Moreira, Oscar Fonseca Vieira e o CMG(RM1) PAULO Marcelo
MARQUES Peixoto, e

- Santos: o presidente Eugênio Pierotti.
Do currículo do Almirante Guilherme extraímos os seguintes dados:
Ingressou na Marinha do Brasil em 1990, como Guarda-Marinha e foi promovido ao posto
atual em 31 de março de 2016.
Sua formação acadêmica:
- Engenharia Mecânica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca em
1989; e
- Mestrado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2001.

Experiência profissional no exterior:
- Treinamentos na construção de submarinos IKL 209 no estaleiro HDW na Alemanhã
Experiência profissional no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro:
- Chefe da Divisão de Construção de Submarinos;
- Gerente de Manutenção de Submarinos; e
- Gerente de Construção de Submarinos;
Experiências diversas:
- Assessor Executivo da Diretoria Industrial na NUCLEP para a construção de submarinos; e
- Gerente do projeto do Submarino Nuclear Brasileiro .

A Soamar Campinas deseja ao almirante GUILHERME continuado sucesso profissional no
cargo assumido.

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SUBMARINOS
Em cerimônia realizada no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), em 21 de
novembro, presidida pelo Almirante de Esquadra BENTO Costa Lima Leite de Albuquerque Junior,
Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha , foi realizada a passagem de
cargo de Diretor do Centro de Desenvolvimento de Submarinos do Contra-Almirante (EN)
GUILHERME Dionízio Alves ao Capitão de Mar e Guerra (EN) Flávio ANTOUN Netto, que exercia
o cargo de Superintendente Técnico.
O Almirante GUILHERME , conforme matéria neste Boletim, já havia assumido no dia 9 de
Novembro o cargo de Diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha.
A solenidade foi bastante prestigiada por autoridades militares, soamarinos e membros da
comunidade científica.
Entre as autoridades militares destacamos a presença:
- Vice-Almirante (EN) Sydney dos Santos NEVES, Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em
São Paulo;
- Vice-Almirante (EN) MÁRIO Ferreira Botelho, Diretor Industrial da Marinha;
- Vice-Almirante (EN-Ref) César PINTO CORRÊA, Coordenador Executivo da COGESN;
- Contra-Almirante Cláudio Henrique MELLO de Almeida, Comandante do 8º Distrito Naval;
- Contra-Almirante (IM) Antonio Bernardo Ferreira, Diretor Administrativo e Financeiro da
AMAZUL; e
- Contra-Almirante (RM1) Paulo Ricardo MEDICE; Coordenador –Geral de Negócios da AMAZUL.
Do currículo do Comandante Antoun extraímos os seguintes dados:
Ingressou na Marinha do Brasil em 1993 como Segundo Tenente e foi promovido ao posto
atual em 30 de abril de 2014.
formação acadêmica:
- Engenheiro Mecânico pelo Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca ,
Rio de Janeiro, em 1989;
- Mestrado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Militar de Engenharia , Rio de janeiro, em 1992; e
- Doutorado em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999.
Expecialização no exterior:
- estaleiro DCNS em Lorient na França, durante 2 anos , realizando os cursos:
Submarine Design Course; e
Working Groups for Interfaces.
Experiência profissional na Marinha do Brasil:
- no Instituto de Pesquisas da Marinha, durante 12 anos:

Ajudante da Divisão de Estruturas do Grupo de Armas;
Encarregado da Divisão de Coordenação e Apoio do Grupo de Armas;
- na Coordenadoria –Geral do Programa de Desenvolvimento de Submarino com Propulsão
Nuclear, durante 8 anos:
Chefe do Departamento de Estruturas; e
Gerente do Projeto do Submarino Nuclear Brasileiro.
O Comandante Autoun, em junho passado, realizou na Soamar Campinas palestra sobre o
Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB).

A Soamar Campinas parabeniza-o e deseja-lhe continuado sucesso profissional no
cargo que assumiu.

IX Chá de Bebê Naval
O Departamento "Voluntárias Cisne Branco" (VCB) é um segmento do Abrigo do Marinheiro,
organização civil sem fins lucrativos, que tem o propósito de contribuir para o bem estar dos
militares e servidores civis da Marinha, por meio de atividades sociais complementares àquelas já
realizadas pela Marinha do Brasil. Tendo sido implantado no dia 20 de dezembro de 2008, a partir da
iniciativa das esposas dos oficiais da Marinha, o Departamento VCB conta com o apoio de
patrocinadores, parceiros e voluntários para promover projetos e ações sociais de apoio à Família
Naval. Todos os participantes são elos fundamentais dessa amarra da solidariedade!
No dia 21 de novembro a presidente da Soamar Campinas, Christiane Chuffi prestigiou, o Chá
realizado no Centro Cultural da Marinha em São Paulo, promovido pelas Voluntárias Cisne Branco,
Capitaneada pela diretora seccional de São Paulo, senhora Glaicy Petrillo, para a entrega de
material necessário a atender 40 grávidas , militares e esposas de militares . O material entregue foi
constituído de: bolsas para maternidade, carrinhos de bebê, material de higiene e roupinhas.
Que todos os bebês navais sejam bem-vindos.

Projeto Rumo e a Marinha do Brasil
Em 22 de novembro o Comando do 8º Distrito Naval esteve mais uma vez presente na sede dos
Patrulheiros Campinas, participando da orientação profissional a mais de 300 jovens aprendizes.
O Projeto Rumo é uma parceria entre o Rotary Club Sul, Centro de Aprendizagem e Mobilização
Pela Cidadania – Patrulheiros Campinas , Soamar Campinas e outras entidades em forma de
Seminário de orientação profissional dirigido a jovens que estão em idade de definição de futuro
profissional.
A Soamar Campinas agradece ao Almirante MELLO pelo inestimável apoio e ao Capitão–Tenente
Rafael BAÇAL de Magalhães, que estava acompanhado da 1° Tenente (RM1-T) CHRISTIANA
Weissheiner Freitas pela palestra proferida.

Atividades Soamarinas em Florianópolis em 14 de novembro
Convenção da Soamar Brasil
Antecedendo às atividades da Convenção Nacional da Soamar a ser realizada em
Florianópolis –SC, na tarde do dia 14 de novembro, a presidente da Soamar Campinas,
Christiane Chuffi, e o seu marido e 1º secretário da Soamar, Hassen Halluen,
prestigiaram a apresentação da banda do Grupamento de Fuzileiros Navais de Rio
Grande no Instituto Estadual de Educação em Florianópolis.

Posteriormente, compareceram a Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina onde foi
realizada a cerimônia de arriamento da bandeira nacional ao pôr do sol, seguida da imposição da
Medalha Amigo da Marinha

pelo Comandante do 5º Distrino Naval, Vice-Almirante JOSÉ

RENATO de Oliveira , em diversas personalidades.
A cerimônia foi prestigiada pelos Soamarinos e diversas autoridades civis e militares.

Pré-Convenção Nacional da Soamar Brasil em 15 de novembro de 2018
No dia 15 de novembro foi realizada na escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina a préconvenção nacional da Soamar Brasil, onde o presidente Orson Antônio Feres Moraes Rego
apresentou a sua prestação de contas e realizações no mandato.
Na ocasião o Comandante do 5º Distrito Naval, VA JOSÉ RENATO de Oliveira , deu as boas-vindas aos
Soamarinos, bem como o presidente da Soamar Florianópolis César Amorim Krieger.

Aproveitando a oportunidade o Soamarino, diretor social da Soamar Rio de Janeiro, Israel Brajberg
fez uma apresentação sobre a “ Era dos Descobrimentos - Judeus e Cristãos-Novos na Marinha de
Portugal “ ,bem como apresentou o documentário “ Estrela de David no Cruzeiro do Sul “ baseado
no seu livro homônimo, cuja resenha pode ser acessada em
http://www.portalfeb.com.br/livro-estrela-de-david-no-cruzeiro-do-sul/

IV ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE SOAMAR
No dia 16 de novembro houve em Florianópolis o IV Encontro Nacional de Presidentes de SOAMAR,
ocorrendo as seguintes atividades:
- Palestra do Diretor do CCSM, Almirante Valicente, sobre a Marinha do Brasil, e do Almirante José
Renato sobre o 5º Distrito Naval.
- Almoço de confraternização dos presidentes de Soamares com autoridades navais e convidados.

POSSE DO PRESIDENTE DA SOAMAR BRASIL 2018 -2020
O Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar LEAL FERREIRA,
em noite de gala, presidiu a cerimônia de transmissão do cargo de presidente da Soamar Brasil.
Em cerimônia concorrida o presidente da Soamar Brasil, soamarino ORSON Antônio Feres Moraes
Rego , transmitiu o cargo ao soamarino César Amorim KRIEGER que exercerá a presidência no
biênio 2018 – 2020.
A SOAMAR Campinas parabeniza o soamarino ORSON pela brilhante condução da sua gestão e
deseja ao presidente KRIEGER sucesso na jornada que se inicia.
As atividades realizadas em Florianópolis foram prestigiadas pelas seguintes autoridades navais:
- AE Eduardo Bacellar LEAL FERREIRA, Comandante da Marinha;
- AE Leonardo PUNTEL, Diretor - Geral de Navegação;
- VA Victor CARDOSO GOMES, Vice Chefe de Logística e Mobilização do Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas;
- VA JOSÉ RENATO de Oliveira, Comandante do 5º Distrito Naval;
- VA Flávio Augusto Viana ROCHA, Chefe de Gabinete do Comandante da Marinha;
- CA Luiz Roberto Cavalcanti VALICENTE, Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha;
- CMG Emerson GAIO Roberto, Capitão dos Portos de Santa Catarina; e
- CF Willian dos Santos MADELA, Comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina.
O evento foi prestigiado pelo General de Exército (R1) ADHEMAR da Costa Machado Filho.
As seguintes presidentes ou representantes de Soamares estiveram presente em Florianópolis:
- Campinas: Christiane Chuffi;
- Florianópolis: Eleno Coelho;
- Alagoas: Eduardo Guimarães;
- Rio de Janeiro – José Antônio de Souza Batista;
- São Paulo: Paulo Marinheiro;
- Santos: Eugênio Pierotti;
- Maranhão: Orson Antônio Feres Moraes Rego;
- Guarapari: Antônio Alberto Coutinho;
- Manaus: Sérgio Viana;
- Ceará: Meton Cesar de Vasconcellos;
- Natal: Paulo César Dantas Fernandes;
- Piauí: Jaqueline de Freitas Diniz;
- Santarém: Francisco Assis Oliveira Miranda;
- Rio Grande: Richard J. R. Grantham;
- Ladário/Corumbá: Therezinha Baruki;
- Pirapora: Geraldo Mariano da Silva;
- Pará: Sonia Nasaré Guedes de Souza.
- Distrito Federal: Antônio Carlos Martins
- Goiânia: Gilmar Nunes Martins;
- Lagos: Pedro Guedes;
- Aracaju: Everton Freire;
- Itajaí: Osmar Tibúrcio da Silva;
- Sorocaba: Oscar Fonseca Vieira;
- Laguna: Paulo José Pacheco; e
- Aracati: José Arnaldo Silva.
Além da Presidente participaram da convenção os Soamarinos de Campinas: Hassem Haluen; Mario
Lúcio e Regina de Oliveira; e Leda Regina da Fonseca Coutinho.

XXII CONVENÇÃO DA SOAMAR-BRASIL: 17 de NOVEMBRO
Em Florianópolis – SC, no dia 17 de Novembro de 2018, realizou-se a XXII Convenção Nacional
da SOAMAR Brasil.
Durante a convenção houve a eleição do soamarino ORSON Antônio Feres Moraes Rêgo, presidente
da Soamar Maranhão, para o cargo de vice-presidente da SOAMAR – Brasil e candidato a assumir a
presidência em 2020.
A Soamar Campinas parabeniza o soamarino Orson desejando-lhe bons ventos nesta nova empreitada.

Terminamos a convenção com a posse do novo vice – presidente na Capitania dos Portos de Santa
Catarina,

Porta-Helicópteros Multipropósito (PHM) “Atlântico” (A140)
visita o Porto de Santos-SP
No período de 23 à 26 de novembro , sob o comando do Capitão de Mar e Guerra GIOVANI Correa,
pela primeira vêz o Porta-Helicópteros Multipropósito (PHM) “Atlântico” (A140), recém adquirido da
Inglaterra, visitou o Porto de Santos-SP .
Uma comitiva de Soamarinos de Campinas , capitaneados pela presidente Christiane Chuffi, visitou o
navio no dia 25 de novembro. Na ocasião foram recebidos pelo Comandante GIOVANI e puderam
conhecer as instalações e o seu potencial de combate.
A Soamar Campinas agradece à gentileza da Soamar Santos em nos ceder alguns lugares para
viabilizar esta importante visita.
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PALAVRA DE ESCOTEIRO
Gutemberg Felipe Martins da Silva
Chefe do 102ºSP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo

Segurança das atividades.
O tempo urgia e o vento assoprava entre os estais e brandais do mastro principal. Falar alguma
coisa era pura perda de tempo... logo o tempo, que naquela circunstância era o que mais tinham.
Aquele tilintar dos cabos batendo no mastro principal, que acalentou tantos sonos bons
daqueles jovens Escoteiros do Mar, agora marcava, à sua forma, as horas. Horas intermináveis.
A Guarnição Cruzeiro do Sul havia saído no veleiro catamarã Velho Lobo, um bom e velho –
mais velho que bom na verdade – 42 pés. Havia sido reformado um ano atrás e a limpeza de fundo os
próprios jovens realizavam varando em uma das enseadas próximas do canal de Bertioga. Anodos
eram trocados pelos Chefes, não que os Pioneiros e Seniores não o fizessem, mas era regra de
segurança estabelecida pelo Diretor Técnico do Grupo, o Chefe Cássio.

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.

A Guarnição ia reforçada, com dez integrantes, para aproveitar a oportunidade da velejada.
Eram o Dudu Brito como monitor, o Eduardo Heiras como Submonitor, Luciano como responsável
pela Genoa, junto com o Jonathan, a Vittória (Vick) como radioescotista, a Daniele (Dany) como
responsável pela Mestra junto com a Karina (Kaká), Murilo Caetano como proeiro, Juninho como
Meteorologista e Murilo Rodriguez de Intendente.
Todos os integrantes da Guarnição já tinham realizado várias vezes o treinamento de
capacitação em Atividade Embarcada com o Diretor Técnico de Náutica, Chefe Gutemberg e estavam
com mais de 100 horas de atividades embarcadas, o que os ajudou a resolverem com maestria as
situações adversas que viriam. A ideia para aquele dia era realizar um pequeno cruzeiro, saindo pelo
Canal indo em direção ao arquipélago de Alcatrazes, dando um bordo, seguindo em direção ao Saco
de Indaiá e de lá retornando as aguas abrigadas do canal.

Meteorologia consultada, tanque de água cheio, equipamentos eletrônicos checados e
funcionando, motores manutenidos e prontos, tanques de diesel cheios, alimentação embarcada,
tudo respeitando a regra dos 30%, tripulação comissionada e distribuída nos camarotes, enfim, tudo
pronto!
O cruzeiro não passaria de umas 18 horas e como ponto de segurança tinham a possibilidade
de pernoitar no Saco do Indaiá ou em último caso se abrigarem no Perequê. Dormiram de sexta para
sábado a bordo para poderem sair bem cedo. O ICMN (Início do Crepúsculo Matinal Náutico) seria,
pela previsão, às 05:56 hs. Sairiam com as primeiras luzes do dia e considerando a distância de 85
Mn, a uma velocidade média de 5 Kn, daria as 17 horas aproximada de navegação, com alguma
pouca variação do vento.
O pernoite no Indaiá era desejado por todos. Quantas noites passaram ali contemplando o céu
escuro que projeta as constelações na superfície do mar, como a um espelho. Um sonho para
qualquer jovem. A lampejada (por motivos óbvios que substitui o Fogo de Conselho) era só e

tão somente para se discutir invasões de alienígenas, invasão de zumbis sanguinolentos, monstros
marinhos.... como o do lago Ness....hã?? Todos riram com o comentário do Jonathan... estamos no
mar Jonathan, comentou a Vittória, a Vick. Lembraram imediatamente do Chefe Batata, grande
conhecedor dos mistérios intergalácticos.

Assim iniciou-se a navegação, como planejado. A saída pelo canal de Bertioga foi tranquila.
As águas ali são sempre muito acolhedoras e mesmo nas marés de sizígia, onde correntes fortes
acabam se formando, há uma grande área para manobras e sempre sobra, em caso de uma
emergência, a opção de lançar o ferro e aguardar o estofo da maré e retomar sua navegação.
Murilo Caetano estava de proeiro e ficou contemplando a vegetação do mangue, do lado do
continente, que vai se deteriorando dia a dia pelo excesso de velocidade em que passam os barcos
por ali, durante os finais de semana, castigando o frágil sistema ambiental e que vai derrubando as
árvores empurrando o mangue em direção a terra firme. Murilo lembrou de uma palestra com um
antigo pescador da região que lembrava que o mangue vinha ‘quase’ até o meio do canal.

Na foz do canal sempre é obrigatória a saudação a bandeira nacional da Fortaleza de São
Tiago de Bertioga, hoje conhecida como Forte de São João. Karina, a Kaká, comentou que dali
saíram as caravelas sob comando de Estácio de Sá para dar combate aos franceses e fundar a
cidade do Rio de Janeiro. Luciano se lembrou que a Kaká sempre fala essa parte da história,
passada para eles pela Chefe Luciana, desde de que eram Lobinhos, quando passam por ali... e
mesmo sem falar nada, toda a tripulação riu, como se tivesse ouvido seus pensamentos.
Bertioga surge na História do Brasil com a importância de um dos primeiros pontos
geográficos com povoamento regular. Estes locais eram destinados à defesa do povoamento e
foram palco de grandes batalhas entre a civilização, representada pelos portugueses de Martim
Afonso de Sousa, e a barbárie, representada pelos tamoios de Aimberê, Caoaquira, Pindobuçu e
Cunhambebe, em constantes incursões contra os colonizadores. Seu povoamento teve início no
ano de 1531, quando Martim Afonso de Sousa, nomeado Governador Geral da Costa do Brasil,
aportou às águas da antiga Buriquioca, que significa morada do Biriqui, um dos maiores macacos
das américas, que muitos conhecem como Mono-carvoeiro, ainda possível ver na região.
Saíram tomando o rumo 130° na agulha. Lançaram o ponto no GPS, traçaram o rumo e
subiram a mestra. Vento entrando de Leste, a 4 Kn, sempre fraco ali, foram motorando e abriram
a genoa um pouco mais a distância onde já entrava 13 Kn de vento, do mesmo Leste. Excelente!
Para onde tinham que ir pegariam ventos pela amura de Bb.
Feito a circum-navegação do arquipélago de Alcatrazes, rumaram em direção a 330° o que
os deixaria próximos do Saco do Indaiá. Isso previa a chegada em Indaiá por volta das 17:00 hs.
Excelente. Dudu e Heiras, o monitor e Submonitor da Patrulha Cruzeiro do Sul comemoravam o
planejamento e a execução do cruzeiro. Haviam, logo que circum-navegaram Alcatrazes, desligado
os motores que iam ligados no neutro. A velocidade de 5 Kn se mantinha em virtude de um
aumento não esperado de vento, que chegava em rajadas a 19 Kn. O vento alcançava o Velho
Lobo agora por aleta de Be, aumentando a velocidade. Juninho, se lembrando das dicas do Chefe
Nivaldo e que estava escalado de meteorologista, percebeu e comentou que o mar encrespava
um pouco. O aumento da velocidade do vento formava uma ‘pista de vento’ que encarneirava um
pouco a superfície. Nada demais, considerando outros cruzeiros que fizeram que foram mais
complicados, embora em distâncias mais próximas da costa.

Já, lá pelas 19:00 hs, retomaram o motor e rizaram a vela na segunda dobra e a genoa deixaram
apenas o suficiente para alcançarem o refúgio do Saco do Indaiá. Não foi suficiente. A entrada de
uma frente fria que vinha do Sul os pegou a algumas Milhas Náuticas do Indaiá e o Velho Lobo
começou a mostrar seu valor. Construção alemã de madeira com revestimento de fibra, podia-se
ouvir seu rangido mais dolorido. Daniele, que seguia como responsável pela Mestra, alertou sobre a
necessidade do veleiro seguir em “árvore seca” até alcançarem o abrigo. Dudu, o Monitor, acatou a
sugestão e a Guarnição se concentrou na Mestra, baixando o pouco que restava armada. Quanto a
genoa decidiram deixar para dar uma ajuda na dirigibilidade e velocidade do Velho Lobo. O próprio
Luciano, responsável por ela orientou assim e a Guarnição acatou...

Restando pouco para se abrigarem o vento aumentou muito de intensidade e com as ondas
já não tão generosas, forçando muito a porta de leme, aconteceu o inesperado.... o sistema de
leme perdeu-se. Em um último golpe de dirigibilidade, conseguiram jogar o Velho Lobo para dentro
da enseada abrigada e já nas águas mais abrigadas soltaram o ferro que foi garrando por alguns
metros até, enfim, unhar fundo na tença de areia do local. O veleiro deu um giro sobre si preso ao
ferro e..... parou! Silêncio absoluto da tripulação. Foram intermináveis 60 segundos para que os
Escoteiros do Mar explodissem em alegria a bordo. Dudu que cantarolava baixinho um hino
religioso que diz: “Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com
Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal!!...” se juntou ao coro dos demais cantando
“Na progressiva paz, nos dias de perigo, nas horas de alegria ou quando reina a dor, é sempre o
mesmo mar, o nosso grande amigo, é sempre a mesma Pátria o nosso imenso amor! ”... nada como
algum perigo para fortalecer e temperar o Espírito de Corpo da Patrulha
Porém, embora em segurança e com água e alimentação suficiente, a Guarnição Cruzeiro do
Sul percebeu que estavam ilhados ali e sem chances de socorro naquela hora. A chuva foi
amenizando e o vento amainando e apesar de toda insistência da Vick, responsável pela
comunicação rádio, em tentar contato no canal 67 ou pelo 16 para solicitar ajuda, ninguém
respondia.
A Kaká se lembrou que era quarta-feira, dia em que as marinas ficam fechadas! Ainda assim,
a Vick foi no convés externo, se lembrando das orientações do Chefe Gerardo e olhou para o alto
do mastro, rodou, procurou outro ponto melhor de observação, se segurou nos estais para olhar
melhor para cima sem cair no mar, girou de novo, e de novo e de novo (sob os olhares curiosos dos
demais) e gritou.... caramba!!! Perdemos a antena do rádio! O Chefe Gerardo sempre fala quando
a comunicação não vai bem para olhar e checar a antena. Ninguém podia acreditar. E agora José?
Gritou o Murilo Rodriguez... como iríamos avisar que estamos com uma pane e ilhados no Saco do
Indaiá. Luciano e a Vick ficaram esperando a atitude do Dudu Brito. Ambos, Luciano e Vick, já
tinham sido monitores da Patrulha e dentro da política que eles estabeleceram, faziam um rodízio
da responsabilidade para que a patrulha sempre tivesse jovens prontos a assumir esse cargo. Dudu
Brito não falhou. Calma gente, assim que der o tempo previsto de nosso cruzeiro o Chefe Cássio vai
começar a tentar falar com a gente, se é que já não começou.
De fato, a correria no Grupo já era enorme. Depois da frente fria ter passado, todos ficaram
muito preocupados com a segurança da Patrulha Cruzeiro do Sul.

Os jovens foram se acomodando na embarcação lembrando do que sempre ouviam

“a

alma da embarcação é sua tripulação”. Ninguém é mais forte do que todos nós juntos! A noite
veio e de madrugada já com as águas voltando ao normal, Juninho, que estava de pau gritou para
todos: Vem vindo um barco...vem vindo um barco! Era 04:20 hs e chegavam ali o Chefe Cássio com
uma Guarnição do Corpo de Bombeiros. Quando os Bombeiros viram a situação riram do Chefe
Cássio e comentaram.... se todos fossem assim, perderíamos o emprego!
Na verdade, essa pequena crônica é fictícia e serve apenas para podermos falar sobre a
segurança que cercam as atividades escoteiras. Neste caso, nunca a Patrulha teria saído sem a
presença de pelo menos um Chefe habilitado para a navegação costeira e com o Curso Técnico de
Mar (CTMar). Neste curso os Chefes aprendem entre tantas coisas, as matérias necessárias para
que casos fictícios como o descrito acima não aconteçam. A própria Escoteiros do Brasil (UEB)
provê a todos os adultos voluntários cursos exatamente sobre a segurança das atividades, onde
são ministrados por Chefes capacitados as regras necessárias para que as atividades sejam
cercadas de todas segurança possível. Claro, o Movimento Escoteiro foi idealizado para ser feito
ao ar livre e portanto, é bom que todos os pais saibam que seus filhos irão se machucar, mais cedo
ou mais tarde, ganhando o que chamamos de “brevês de atividade”. São ralados, pequenos
cortes, um galo aqui outro ali e assim por diante, mas tudo que acontece foi cercado de todas
segurança possível.
No CTMar os Chefes recebem uma gama de conhecimentos além do necessário para suas
atividades, mas que lhes dão a garantia e segurança necessária ao desenvolvimento de atividades
que sejam progressivas, atraentes e variadas aos seus jovens.
No mais, a crônica nos trás uma situação absolutamente possível no mundo náutico, como
viradas de tempo e panes e pequenos acidentes na embarcação. Quem navega sabe e conhece
isso muito bem, mas os riscos desnecessários são, a priori, abandonados e evitados ao máximo no
planejamento de uma boa atividade.
Por fim, os personagens são reais e são Escoteiros e Seniores do Mar de nosso Grupo, já os
fatos..... 😊.

“Em cadência firme e sã, nosso peito faz vibrar. O rataplan, rataplan, rataplan, dos Escoteiros
do Mar!”
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
RONALD dos Santos Santiago
Capitão de Mar e Guerra (RM1)

DESFILE MILITAR, DE 7 DE SETEMBRO DE 1976, NO RIO DE JANEIRO.
As comemorações da semana da pátria culminam com o desfile cívico-militar no dia 7 de setembro,
dia da proclamação da independência do Brasil por D. Pedro I.
Corria o ano de 1976, sendo eu Aspirante do 1º ano da Escola Naval. O período que antecede ao
desfile militar de 7 de setembro movimenta o Corpo de Aspirantes que ,no ensolarado período da
tarde, é mobilizado para exaustivos treinamentos conduzidos pelos saudosos e famosos oficiais
fuzileiros navais, “voga picada”, CT(QC-FN) “Bill” ROBINSON Frederico Hasselmann e
CT(FN) Nubio STUART Ferreira.
Os dois Batalhões de Aspirantes formavam inicialmente no pátio Saldanha, no clássico uniforme:
sapato preto, bermuda , camiseta e bibico. Posteriormente, éramos armados com fuzil e baioneta na
escoteria existente no túnel sob o pátio Saldanha. Em seguida, formávamos no campo de esportes
para a incorporação da bandeira e treinamento de movimento de armas, inclusive calar baioneta.
Após dezenas de repetições destes movimentos, precedidos pela banda de música e guarda bandeira,
iniciava-se o deslocamento em marcha pela Avenida Almirante Silvio de Noronha até o trevo dos
Estudantes, nas proximidades do aeroporto Santos Dumont. Nesses deslocamentos havia o comando
de: “ em continência, olhar à direita! “ que era executado seguido do brado de guerra “ BRASIL ,
MARINHA!”.
Neste ano, pela primeira vez, em substituição ao tradicional desfile na Avenida Presidente Vargas, o
desfile militar foi programado para o aterro do Flamengo, na Avenida Infante Dom Henrique, com o
palanque das autoridades posicionado na área do Monumento Nacional aos Mortos da 2º Guerra
Mundial. O Grupamento escolar tem prioridade no dispositivo. Por ser a Marinha do Brasil a Força
Armada mais antiga, a representação da Escola Naval formou nas proximidades do Hotel Glória.
Grande público atendeu ao chamamento para assistir o desfile. Garbosos, iniciamos o deslocamento,
sendo que a marcha cadenciada prosseguiu muito além do local de prestar continência à autoridade
que presidia a cerimônia, considerando a presença de grande público na área do Museu de Arte
Moderna.
Neste momento se faz necessária uma digressão e dizer que, durante o curso colegial e mesmo já na
Escola Naval, nas disciplinasde Física e Cálculo os mestres já nos ensinavam o conceito de

“ RESSONÂNCIA”, citando ocorrências em pontes e a aplicação das transformadas de La Place e
séries de Fourier para demonstrar o fenômeno.
Para simplificar a situação usaremos os comentários didáticos constantes de
http://www.ufjf.br/fisicaecidadania/2012/08/01/por-que-soldados-nao-marcham-sobrepontes/

:

O qual transcrevo: “Tudo vibra em uma frequência natural própria, mas se algum fator fizer
um objeto vibrar perto de sua frequência natural, acontecerá um fenômeno
chamado Ressonância, que fará com que o objeto vibre com mais intensidade, ou na
linguagem científica, com maior amplitude. Um exemplo são as cantoras que gritam num
tom tão agudo, que os vidros se quebram, porque a frequência da voz se equipara à do
vidro. Ou até mesmo como aconteceu na ponte de Takoma (EUA), onde ventos de
aproximadamente 65 km/h (nem tão fortes) entraram em ressonância com a estrutura da
ponte e ela se quebrou.
Quando os soldados marcham, eles geram uma vibração. Uma tropa marchando sobre a
ponte vai fazer com que sua estrutura vibre. Até aí não há grandes problemas numa ponte
vibrando, mas se a vibração acontecer numa determinada frequência “especial” (a
frequência de vibração natural da ponte), ela vai se potencializando a cada passo dos
soldados e a vemos vibrar visivelmente e com grande amplitude, e aí ela pode sofrer
danos. Como os comandantes vão saber a frequência da ponte? Eles não sabem, e por
isso os soldados são instruídos a caminhar sobre pontes, para não estimular vibrações.”
Voltando à narrativa do desfile militar, prosseguíamos garbosos em marcha cadenciada. Na
continuação da Avenida Infante Dom Henrique, que passa a chamar-se Avenida General Justo, ao
cruzarmos sobre o viaduto do Trevo dos Estudantes, assim como eu, um grupo de Aspirantes sentiu
uma sensação estranha. Eu senti: que levantava o pé e ele parecia demorar mais para tocar o chão;
insegurança; estar cambaleando, tonteira; e desequilíbrio.
Esta sensação foi muito rápida e a maioria gritou “para de marchar” , “ para de bater o pé”.
Imediatamente as estranhas sensações passaram. Que susto!
O viaduto tinha entrado em ressonância. Tinha sido uma aula prática de que o fenômeno realmente
pode acontecer, e deve ser levado em consideração pelo comandante da tropa.
Na ocasião estávamos todos com baioneta calada e se o viaduto tivesse entrado em colapso a
tragédia teria sido fatal para muitos.
Embora o oficial comandante da tropa fosse um Capitão de Corveta (FN), acostumado a dar ordem
unida, acredito que, entusiasmado com a brilhante apresentação que estávamos concluindo,
esqueceu-se deste detalhe que parece ser pequeno , mas é muito importante.

