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MARINHA DO BRASIL
COMANDO DA FORÇA AERONAVAL

SÃO PEDRO DA ALDEIA, RJ.
Em 31 de agosto de 2018.

ORDEM DO DIA Nº 2/2018

Assunto: 102º Aniversário da Aviação Naval

Nesse dia memorável, engalana-se a Aviação Naval, mais uma vez, para lembrar e celebrar os 102
anos de nossa primorosa existência. Tal marco reveste-se de relevante significado, pois remete aos
resultados de uma jornada árdua, repleta de dificuldades e desafios, porém plena de sonhos e
conquistas, com inúmeros legados e invulgar orgulho. Olhar o passado é a melhor forma de entender o
presente e construir o futuro. Sendo assim, rememoremos o ano de 1911, quando às vésperas da 1ª
Grande Guerra, a Marinha do Brasil, antevendo as possibilidades das aeronaves para a defesa da
Pátria, recebia o primeiro aviador militar brasileiro, o Tenente MÖLLER, formado na França. Pouco
depois, em 23 de agosto de 1916, a criação da Escola de Aviação Naval, primeira escola militar de
aviação no Brasil, marcava a gênese de nossa Aviação Naval. Logo, muitos marcos importantes e
inovadores se sucederam, com destaque para a participação de Aviadores Navais brasileiros em
missões reais de patrulha nos céus e mares europeus, como integrantes do 10º Grupo de Operações da
“Royal Air Force”, em 1918, ocasião em que sofremos a perda do primeiro aviador militar brasileiro
em ações de guerra, o Tenente EUGÊNIO DA SILVA POSSOLO.
Atualmente, a Aviação Naval se faz presente em todo o território nacional e em nossa imensa
Amazônia Azul a bordo dos nossos navios, na Amazônia Verde, na Antártica e nos continentes onde a
Marinha vem atuando. Nesse contexto, além do Comando da Força Aeronaval, com suas dez
Organizações Militares subordinadas, e dos três briosos Esquadrões Distritais, nas cidades de ManausAM; Rio Grande-RS; e Ladário-MS, merecem destaque o indispensável apoio da Diretoria de
Aeronáutica da Marinha, nas atividades técnicas e normativas relacionadas à Aviação Naval, e do
Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha (SIPAAerM). A sinergia
entre essas Organizações Militares permite o desenvolvimento permanente da Aviação Naval e o
engrandecimento da Marinha.
A Alta Administração Naval, resultado da labuta incessante em prover uma Marinha que atenda aos
anseios de uma Nação em pleno progresso e que esteja equipada e balanceada para bem cumprir sua
missão constitucional, renovou o nosso inventário com os modernos helicópteros SH-16 "Sea Hawk",
os UH-15/15A e AH-15B "Super Cougar". Ademais, encontram-se em processo de modernização os
helicópteros AH-11B "Super Lynx" e os nossos aviões AF-1B/C "Skyhawk", estes últimos na
EMBRAER, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da nossa Indústria Nacional de Defesa.
Em 2021,receberemos os aviões C-1A Trader, na configuração COD/AAR, completando assim esse
seleto grupo de aeronaves no estado da arte. Na constante busca pela renovação e atualização dos
nossos meios, em breve substituiremos nossos UH-13 e IH-6B que ainda exercem com eficiência as
missões que lhe são atribuídas.

No inestimável serviço prestado à nação pela Aviação Naval, destaca-se o apoio ao Programa Antártico (PROANTAR), a realização de ações humanitárias com destaque para a assistência médicohospitalar às populações ribeirinhas prestadas pelos "Navios da Esperança", as operações de busca e
salvamento e as operações de Garantia da Lei e da Ordem, sempre com dedicação e profissionalismo,
características indeléveis de todos os marinheiros e fuzileiros que, por paixão e vocação, exercem suas
atividades em prol da Marinha do Brasil e da Aviação Naval. Nesse contexto, cabe destacar, também,
a participação da Aviação Naval brasileira na Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações
Unidas no Líbano (UNIFIL), contribuindo para a manutenção da paz no Oriente Médio. Às
personalidades e as Organizações Militares que receberão o Diploma do Mérito Aeronaval, do
Comando da Força Aeronaval, ou as Láureas de Segurança de Aviação, do Serviço de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Marinha, agradeço, em meu nome e do Chefe do
SIPAAerM, o enorme apoio conferido à nossa Aviação Naval. Ressalto aqui o amor e carinho dos
moradores da nossa querida Macega, cidade de São Pedro da Aldeia, que nos acolhem nessa região
desde 1966.
Ao alvorecer dos 102 anos de nossa querida Aviação Naval, por tudo que foi vivido e superado,
reverencio, por dever de justiça, a todos aqueles que nos precederam, pelo legado e por terem
contribuído, sobremaneira, para o nosso engrandecimento. Em especial, agradeço a deferência dos
“Velhas Águias”, que devotaram suas carreiras e parte de suas vidas em prol da Aviação Naval, na
certeza de que o caminho que começou a ser pavimentado no passado continua sendo diligentemente
trabalhado no presente. Os seus exemplos são verdadeiras referências, em face de um futuro
promitente e destinado à glória da Aviação Naval. Este aniversário tem um valor especial para nossa
Aviação Naval. A chegada, no último sábado, do Porta Helicópteros Multipropósito “Atlântico”, foi o
melhor presente recebido neste aniversário de 102 anos. O novo Capitânia de nossa Esquadra, com
sua ala aérea embarcada e com o controle de nossos aviões AF-1 e, futuramente, com as nossas
aeronaves C-1A Trader, na configuração de reabastecimento, fortalecerá a nossa Soberania no mar.
Marinheiros, Fuzileiros e Servidores Civis com a asa no peito ou no coração, renovemos nosso ânimo
frente a um futuro promissor e pleno de desafios! Mais, ainda, recordemos os sacrifícios e as glórias
dos que nos antecederam, exemplos de pioneirismo, ousadia, espírito inovador e perseverança em prol
do aprimoramento e do continuado sucesso da nossa Aviação Naval, braço aéreo do Poder Naval
brasileiro.
No Ar, os Homens do Mar! Viva a Marinha!

DENILSON MEDEIROS NÔGA
Contra-Almirante
Comandante

IMAGENS DA SOLENIDADE COMEMORATIVA REALIZADA NO
COMANDO DA FORÇA AERONAVAL EM SÃO PEDRO DA ALDEIA

Preservar a memória para construir a História

A Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM) - sediará, no dia
04 de outubro de 2018, o I SEMINÁRIO SOBRE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS,
BIBLIOTECAS DIGITAIS E REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA MARINHA DO BRASIL
(SEPRIM).
Este evento abordará a temática "Visibilidade da Produção Científica", seja por meio dos
periódicos científicos, bibliotecas digitais ou repositórios institucionais. Trata-se de um
fórum para discussão da gestão e disseminação da produção científica, como estratégias
para o seu desenvolvimento e a melhoria da qualidade das informações produzidas e
divulgadas no País.
Em sua programação estão previstas apresentações das experiências da Biblioteca Digital
da Fundação Getúlio Vargas (FGV), da Biblioteca Digital do Exército (BDEx), Biblioteca
Nacional Digital (BNDigital), das Revistas da Escola Superior de Guerra (ESG) e da Escola
de Guerra Naval (EGN), com suas respectivas experiências no ramo da editoração
eletrônica. A Universidade do Rio de Janeiro (Uni-Rio) e o Instituto Brasileiro de informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT) versarão sobre as boas práticas para aprimoramento dos
periódicos científicos, utilização dos repositórios institucionais e aumento da visibilidade da
produção científica da área de Defesa.
Na ocasião, será lançado o Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do
Brasil (RI-MB), que é a base de dados institucional que contempla toda a produção
científica no âmbito da Marinha do Brasil, originada nos Centros e Institutos de Pesquisa,
nas OM do Sistema de Ensino Naval (SEN) e dos cursos Extra-MB que estão sob a
responsabilidade das Organizações Militares Orientadoras Técnica (OMOT). O seu

conteúdo é composto por Artigos de Periódicos, Artigos de Evento, Teses, Dissertações,
Trabalhos de Conclusão de Curso, Livros, Folhetos, Capítulos de Livros e Relatórios de
Pesquisa, bem como seu objetivo é reunir, em um portal único, a produção científica da
MB e disponibilizar seu acesso livre nos contextos nacional e internacional, por meio da
Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (Rede BIM).
Também será lançada a "Cartilha do RI-MB", a qual contempla as instruções sobre como
compartilhar o conhecimento produzido no âmbito da Marinha do Brasil, grande produtora
de conhecimento na área de Defesa Naval.
A proposta central do SEPRIM é possibilitar o desenvolvimento do RI-MB como fonte de
referência na área de Defesa Naval, junto à comunidade científica, por meio da interação
de atores.

Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (Rede BIM)
O papel das bibliotecas integrantes da Rede BIM será vital nos processos de manutenção
do RI-MB, pois são essas Unidades de Informação que compõem os ciclos de depósito de
conteúdo, depuração de dados e controle das informações bibliográficas inseridas. O RIMB utiliza como fonte de informação a base de dados do Sistema Pergamum, responsável
pelo gerenciamento de todo acervo da Rede BIM. Desta forma, os bibliotecários que
alimentarão o Sistema Pergamum realizando a catalogação da produção científica uma
única vez, também estarão alimentando automaticamente o Sistema do RI-MB.
Este evento é aberto ao público em geral, mediante inscrição prévia e gratuita.

https://www.marinha.mil.br/dphdm/evento-seprim
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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 OUTUBRO DE 2018
01: 65º Aniversário do Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de
Janeiro;
01: 165º Aniversário da Capitania dos Portos do Paraná;
01: 20º Aniversário do Centro de Manutenção de Embarcações Miúdas;
02: 20º Aniversário do 1º Esquadrão de Aviação de Interceptação e
Ataque;
03: 171º Aniversário da Capitania dos Portos de Alagoas;
05: 76º Aniversário da Criação da Força Naval do Nordeste;
05: 6º Aniversário do Centro de Controle Interno da Marinha;
10: Dia dos Veteranos da Marinha;
13: 2º Aniversário da Diretoria Industrial da Marinha;
13: 86º Aniversario do Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário;
13: 126º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar;
17: Dia do Maquinista;
17: 32º Aniversário do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo;
18: 46º Aniversário do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos da Marinha;
20: 142º Aniversário do Comando da Flotilha do Mato Grosso;
22: 182º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Alexandrino;
23: 75º Aniversário do Centro de Adestramento Almirante Marques de
Leão;
23: 55º Aniversário do Centro de Instrução e Adestramento Almirante
Áttila Monteiro Aché;
24: 160º Aniversário da Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa
Catarina;
24: 161º Aniversário da Escola de Aprendizes de Marinheiro de
Pernambuco;
26: 36º Aniversário da Capitania Fluvial de Tabatinga;
28: Dia do Servidor Público;
29: 47º Aniversário da Comissão Naval Brasileira na Europa;
29: 47º Aniversário do Navio Patrulha Poti;
31: 45º Aniversário do Centro de Educação Física Almirante Adalberto
Nunes; e
31: 22º Aniversário do Grupamento de Navios Hidroceanográficos.
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A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Outubro 2018 votos de:
saúde, felicidades e muitos anos de vida no nosso
convívio.

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

ATradicional competição esportiva entre os alunos do Colégio Naval ( CN)/ ( Angra dos Reis –
RJ), Escola Preparatória de Cadetes do Exército ( EsPCEx) / ( Campinas –SP) e

a Escola

Preparatória de Cadetes do Ar ( Barbacena-MG) , foi realizada em Campinas, no período de 14 à 21
de setembro, tendo como anfitriã a EsPCEx.
Foram realizadas competições

das seguintes modalidades esportivas: atletismo, futebol,

basquetebol, natação, voleibol, esgrima, judô, orientação, xadrez, tiro e triatlo militar.
A solenidade de abertura foi prestigiada pela presidente da Soamar Campinas , Christiane Chuffi , e
pelo Capitão de Mar e Guerra (RM1) RONALD dos Santos Santiago sendo que este acompanhou
boa parte das competições realizadas e a solenidade de encerramento. Na ocasião foram dadas as
boas-vindas e votos de sucesso ao comandante do Colégio Naval , Capitão de Mar e Guerra Emerson
Augusto SERAFIM , e à sua delegação.
As competições foram bastante acirradas prevalecendo o espírito esportivo e de camaradagem,
proporcionando uma aproximação entre aqueles que no futuro conduzirão as Forças Armadas.
O evento foi compartilhado mediante os seguintes aplicativos:
para IOS:
https://itunes.apple.com/br/app/nae2018/id1432827943?mt=8
para Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=nae.espcex.ensino.mil.br
As 5 edições do Jornal da NAE também estão disponíveis no link abaixo. Neles constam o histórico
da NAE e toda a cobertura dos eventos.
http://www.espcex.eb.mil.br/index.php/component/content/article?id=411

No transcorrer da NAE foi proporcionado pela EsPCEx um encontro de uma representação da
EPCAR e do CN com o veterano da Força Expedicionária Brasileiro, Tenente SYLVIO Rodrigues,
que aos 101 anos, demonstrou seu vigor físico ao chegar a EsPCEx dirigindo o seu próprio carro.
Durante o evento o Tenente Sylvio respondeu as perguntas que lhe foram feitas e discorreu sobre a
sua convocação em Campinas, treinamento em Caçapava, aquartelamento na Vila Militar no Rio de
Janeiro , embarque no navio, atividades que desenvolveu durante a travessia, a explosão da mina
que o deixou entre a vida e a morte , logo após o desembarque na Itália, e o seu périplo em
Hospitais de Campanha e evacuação médica para a Líbia, Marrocos , Bermudas , EUA e regresso ao
Brasil.
Os participantes deste encontro sairam orgulhosos de terem conhecido um verdadeiro HERÓI.

SOAMAR CAMPINAS COMEMORA 36º ANIVERSÁRIO
Para comemorar o 36º Aniversário da sua fundação, a Soamar Campinas, presidida por
Christiane Chuffi , e o Rotary Club Campinas Sul, presidido por Antonio Ramon Zanaga Aboin
Gomes , realizaram uma reunião festiva conjunta no dia 20 de setembro.

O evento contou com a presença do Comandante do 8ºDistrito Naval Contra-Almirante
Claudio Henrique MELLO de Almeida e da sua esposa Glaicy, estando acompanhado do seu Chefe
do Estado-Maior , Capitão de Mar e Guerra Luiz Fernando BAPTISTELLA e da sua esposa Rosana
Baptistella.
Abrilhantaram também o evento o Presidente da Soamar São Paulo, Paulo Marinheiro ,
acompanhado da esposa Ofélia; a Soamarina e presidente do Rotary Club Parque Ibirapuera São Paulo
Inês Restier acompanhada do seu marido o Capitão de Mar e Guerra (Ref) Sérgio Caldas RESTIER
Gonçalves; o soamarino de São Paulo Marcos Junqueira de Oliveira acompanhado da sua esposa
Thais.
Ao final do texto segue lista que registra o nome das demais personalidades que prestigiaram o
evento.
A solenidade constou dos seguintes atos:
- composição da mesa diretora para a condução dos trabalhos;
- canto do hino nacional e projeção de video com imagens navais;
- saudação ao pavilhão nacional ;
- palavras de abertura da solenidade pelo presidente do Rotary Club Campinas Sul;
- oração da noite realizada pela soamarina Ana Clara de Mello e Silva;
- protocólo realizado pelo rotariano e vice- presidente da Soamar Campinas Wesley Pacheco;
- palavras do rotariano Roberto Lúcio Vieira relativo às atividades desenvolvidas pelo Rotary
Club;
- palavras do rotariano e soamarino Adailton José Santos Silva que fez um relato histórico da
Soamar Campinas, da sua criação às atividades desenvolvidas no tempo;
- palavras da presidente da Soamar Campinas alusivas à efeméride, destacando a trajetória
apresentada anteriormente pelo Adailton , a publicação mensal do Boletim da Soamar que já está no
número 103, e tem ampla repercussão e distribuição, bem como o apoio ao 102ºSP Grupo Escoteiro
do Mar Velho Lobo sob a direção do Chefe Escoteiro do Mar Gutemberg Felipe Martins da Silva que
no momento estava em atividade escoteira. Agradeceu a presença de todos, em especial a das
autoridades citadas anteriormente que deu um relevante prestígio ao evento.

Na ocasião também agradeceu o apoio que tem recebido do Rotary Club Campinas Sul; do
Comando do 8º Distrito Naval e do CMG(RM1) RONALD dos Santos Santiago.
Na sequência: solicitou à senhora Carolina Pacheco que entregasse um “ mimo” em sinal de
boas vindas à senhora Glaicy de Almeida; entregou um “mimo” ao Contra-Almirante Mello em sinal
de reconhecimento ao apoio, de sempre, recebido do comando do 8ºDistrito Naval.
O presidente da Soamar São Paulo, Paulo Marinheiro, cumprimentou a presidente da Soamar
Campinas pelos 36 anos de criação da Soamar Campinas, desculpando-se por não ter podido
comparecer a solenidade do ano passado e solicitou à soamarina Inês Restier para fazer a entrega de
um “mimo” , bela miniatura de um farol, à senhora Christiane Chuffi.
- o Comandante do 8º Distrito Naval, Contra-Almirante Mello, ressaltou a importância do papel
da Soamares na contribuição da formação da Mentalidade Marítima , principalmente, pelo interior do
país e cumprimentou a Soamar Campinas pelas suas atividades.
- o presidente do Rotary Club Campinas Sul, Antonio Ramon Aboin, entregou à presidente da
Soamar Campinas um certificado de reconhecimento pelo transcurso da data.
- o soamarino Wesley Pacheco fez a apresentação da palestrante da noite, Capitão de Fragata
(T) PATRÍCIA PONTES Bezerra Teixeira , Chefe do departamento de ensino do Colégio Naval, que
discorreu sobre: “ O diferencial Colégio Naval – preparando a Esperança da Armada para o século
XXI”.
A palestrante apresentou a preocupação da Marinha do Brasil, a nível de Colégio Naval, que
vem desde a lei promulgada em 1858, de forma a acompanhar o desenvolvimento tecnológico e
preparar o seu pessoal no “estado da arte”. Assim, a missão do Colégio Naval é: “Assegurar, aos
alunos, o preparo intelectual, físico, psicológico, moral e militar-naval e incentivá-los para a carreira
naval, a fim de prepará-los e selecioná-los para o ingresso na Escola Naval”.
A platéia ficou atenta a apresentação bem didática realizada pela comandante Patrícia Pontes
que apresentou como se prepara o “marinheiro do amanhã” intelectualmente e seguindo o
preconizado na “rosa das virtudes”.
Ao término, muito aplaudida recebeu da Soamar um “ mimo” e do Rotary Clube um diploma
de reconhecimento. De forma a retribuir a gentiliza e a agradecer a oportunidade de falar sobre o
Colégio Naval entregou um “ mimo” à senhora Christiane Chuffi e ao senhor Ramon Aboin.
Aproveitando a oportunidade, a comandante Patrícia Pontes,entregou ao almirante Mello e ao
Comandante Ronald um “ mimo” em reconhecimento ao apoio dispensado ao Colégio Naval por
ocasião dos jogos da 50ºNAE, que estavam em andamento na EsPCEx.
A noite foi de confraternização intensa entre todos os participantes
A Soamar – Campinas, com esta reunião comemorativa, homenageou aqueles que a fundaram
e os

e os que fizeram acontecer nestes 36 anos de parceria com a Marinha do Brasil na necessária difusão
de conceitos que visam contribuir para a ampliação da Mentalidade Marítima no Brasil.
Assim, prosseguiremos navegando no rumo certo.
Viva a SOAMAR CAMPINAS!
Viva a Marinha do Brasil!

Prestigiaram a Soamar Campinas as seguintes personalidades:
- Capitão de Corveta WAGNER de Oliveira da SILVA, Imediato do Corpo de Alunos do Colégio Naval;
- Capitão –Tenente (AA) CLAUDENIZ Fernandes Guimarães, professor de história no Colégio Naval;
- Soamarino Hassem Haluen;
- Soamarino e rotariano Luís Carlos Cândido Martins Sotero da Silva e sua esposa Désia Sotero da Silva
- Soamarina Maria José Passeri Santiago;
- Soamarina Leda Regina da Fonseca Coutinho;
- Coronel (R1) Robinsom dos Santos Santiago e esposa Maria de Lourdes Girardi Santiago;
- Soamarina e representante da ADESG em Campinas, Ana Maria Fedozzi da Cunha Capelli e seu
marido Nelson Luis Cappelli
- Eduardo Medeiros Junior, engenheiro químico do Centro Industrial de Aramar, e sua esposa Monica
Medeiros;
- Soamarino Walter Gabetta;
- Soamarino Irineu Carniato
- Soamarina Lara Pieri;
-Soamarino Valter Cesar Souza e sua esposa Maria Aparecida M. Souza;
- Soamarino e rotariano Ivan Ribeiro e sua esposa Rosalina Ribeiro;
- Soamarino e rotariano Mario Bozza Junior;
- Soamarino e rotariano José Roberto Sundfeld;
- Soamarino e rotariano Luis Antonio Salvador.

ALGUMAS FOTOS DO EVENTO:

PALESTRA NO CLUBE DOS 21 IRMÃOS AMIGOS DE
CAMPINAS
No dia 16 de setembro o Clube dos 21 Irmãos Amigos de Campinas promoveu a sua tradicional
Reunião-Plenária-Almoço na sede da associação dos Rotarianos de Campinas.
Considerando que estávamos próximos da Semana da Pátria a sua presidente, Dra Adacir Zini,
convidou o CMG (RM1) RONALD dos Santos Santiago para ministrar palestra sobre “ A Formação
da Esquadra Nacional e Imperial do Brasil”. Desta forma o tema pode ser desenvolvido, perante
parcela da sociedade campineira que engloba profissionais de áreas diversas, focando a formação da
Esquadra e o seu emprego que viabilizou a consolidação da Independência, os seus mentores e heróis,
e a necessidade de criarmos uma mentalidade marítima de forma termos uma marinha compatível
com as suas responsabilidades de defesa da nossa Amazônia Azul.

DIA MARÍTIMO MUNDIAL
RONALD dos Santos Santiago
Capitão de Mar e Guerra (RM1)

A Organização Marítima Internacional ( IMO) , sediada em Londres, nome adotado em 1982,foi
fundada em Conferência realizada em Genebra , em 6 de março de 1948, sob a égide da
Organização das Nações Unidas (ONU), que estabeleceu a Convenção “ Organização Consultiva
Marítima Intergovernamental” ( IMCO) .Naquela época os países com grandes interesses marítimos
já percebiam a necessidade da criação de uma Agência com mandato abrangendo “ segurança e
proteção do transporte marítimo internacional , e a proteção do meio ambiente marinho”. Em 1978 , a
então IMCO, estabeleceu que , anualmente, na última semana de setembro os Estados membros
deveriam comemorar “ o dia marítimo mundial”. O evento serve para chamar a atenção para a
importância da segurança da navegação, da proteção marítima e do meio ambiente ou para um
aspecto particular . Dessa forma para cada ano a IMO estabelece um tema e um logotipo.
Este ano de 2018 a IMO comemorou em grande gala o seu 70º Aniversário sendo que, no Brasil, a
cerimônia principal foi realizada no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), no dia 6
de março, sob a presidência do Diretor –Geral de Navegação, Almirante de Esquadra KUSTER,
contando inclusive com a participação de ex-representantes permanentes do Brasil na IMO , bem
como com significativa parcela de autoridades navais e da comunidade marítima.
Em 28 de setembro na praça Mauá , cidade do Rio de janeiro , perante a estátua do barão de Mauá,
patrono da marinha mercante brasileira, em cerimônia presidida pelo Comandante da Marinha,
Almirante de Esquadra Leal Ferreira, Autoridade Marítima Brasileira, realizou-se a cerimônia
principal do 40º aniversário do Dia Marítimo Mundial cujo tema este ano foi: “ IMO 70: Nosso
legado: um transporte marítimo melhor, para um futuro melhor”.
COMEMORAÇÃO EM CAMPINAS E SOROCABA
De forma a contribuir com o necessário incremento da formação de uma mentalidade marítima
nacional, a Sociedade Amigos da Marinha em Campinas uniu-se ao Instituto Histórico Geográfico e
Genealógico de Sorocaba e ao 102ºSP Grupo Escoteiros do Mar Velho Lobo em Campinas .
O Capitão de Mar e Guerra (RM1) RONALD dos Santos Santiago, realizou palestra sob o tema “Dia
Marítimo Mundial”, em sessão realizada na noite do dia 28 de setembro na sede do Instituto

Histórico Geográfico e Genealógico de Sorocaba, presidido pelo professor Adilson César, podendo
discorrer sob a importância da IMO e da comemoração da data. Na ocasião foi realizada a imposição
da condecoração Colar Almirante Álvaro Alberto a algumas personalidades destacando-se o
Secretário da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo e ex-ministro da Defesa , Dr. Aldo
Rebelo; o Comandante Geral da Polícia Militar de São Paulo, Coronel Marcelo Vieira Salles; e o Chefe
Escoteiro do Mar Gutemberg Felipe Martins da Silva , diretor do 102ºSP Grupo Escoteiro Mar Velho
Lobo ( Campinas-SP).
A palestra despertou interesse nos presentes recebendo destaque nas do Dr. Aldo Rebelo e do
Coronel Salles ,pela pertinência da abordagem do tema ‘ Dia Marítimo Mundial” em sua data
comemorativa e da importância do almirante Álvaro Alberto como militar e cientista para o Brasil,
destacando-se o esforço da Marinha do Brasil no desenvolvimento da mentalidade marítima como
no de tecnologia nuclear no Centro Industrial de Aramar na vizinha Iperó.
Em Campinas, na manhã do dia 29, o comandante Ronald foi à reunião do 102ºSP Grupo Escoteiro
do Mar Velho Lobo onde, inicialmente ,participou da solenidade de içamento da bandeira nacional
ao toque do apito marinheiro . Nesta ocasião o Chefe Gutemberg Felipe Martins da Silva , com
muito orgulho, apresentou aos escoteiros do mar e aos escoteiros visitantes a comenda “Colar
Almirante Álvaro Alberto”, recebida, na noite anterior, que reconhece o seu importante e
empolgante trabalho na implantação da mentalidade marítima no interior de São Paulo.
Posteriormente o Comandante Ronald teve a oportunidade de ministrar aos escoteiros do mar e
escoteiros seniores a palestra “ Dia Marítimo Mundial”, provocando o interesse nos jovens
escoteiros em ampliar seus conhecimentos sobre a marinha. Como reconhecimento pela palestra o
comandante Ronald recebeu por parte deles o famoso brado “ bravo, bravíssimo”.

Evento no Instituto Histórico Geográgico e Genealógico de Sorocaba ( 28/Set/2018)

Evento no 102ºSP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo ( 29/Set/2018)

“ TODOS UNIDOS , POR UMA MENTALIDADE MARÍTIMA!”

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

SOAMAR, com palestra do Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Leal Ferreira;
-12:45hs: Almoço dos presidentes de SOAMARES com o CM;
-20:00hs: Cerimônia de posse do presidente da SOAMAR BRASIL;
4°dia :17/Nov09:00hs- XXII Convenção Nacional da SOAMAR BRASIL e eleição do VicePresidente e Conselho Fiscal;
5°dia: 18/Nov- Retorno das Comitivas.
Senhores presidentes, solicito ampla divulgação para que os soamarinos
prestigiem os eventos mencionados.
Obrigado!
A Agência Jô Cintra Eventos e Concierge será a agência oficial do encontro
Nacional, a ser realizado em Florianópolis, Santa Catarina, de 14 a 18 de
novembro do corrente ano, abaixo o linkda agência.
https://eventos.jocintra.com.br/evento/detalhes/ev/29
Orson Féres Moraes Rêgo
PRESIDENTE DA SOAMAR BRASIL
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PALAVRA DE ESCOTEIRO
Gutemberg Felipe Martins da Silva
Chefe do 102ºSP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo

Reunião do Primeiro de Gilwell
HISTÓRIA E SIMBOLISMO
No Movimento escoteiro Mundial, você acabará encontrando Chefes Escoteiros (Escotistas e
/ou Dirigentes) usando um lenço escoteiro de cor distinta e única em todo o mundo, no tom rosa
grisáceo com um retângulo em seu vértice traseiro com as cores do tartã do Clã Escocês McLaren.

Sempre junto com esse lenço escoteiro de cor exótica você verá que aquele Chefe Escoteiro
estará usando também um arganel diferente e um cordão de couro com duas contas de madeiras.
Você poderá ler sobre esse assunto no Informativo SOAMAR Campinas nº 70 de dezembro de 2015
em:
http://www.soamarcampinas.org.br/informativos/2015/Boletim%20Informativo%20Soamar%20Campinas%20Dezembro%20201
5.pdf

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.

Mas qual o significado disso? Esse conjunto de peças significa que aquele
Escotista/Dirigente concluiu com êxito sua formação com o curso avançado e que, após o curso,
cumpriu todas as etapas à formação da Insígnia da Madeira e passa a ser um tutor da doutrina
escoteira e a fazer parte do Grupo Escoteiro Primeiro de Gilwell, cujo Chefe é o próprio fundador,
Baden-Powell (B-P).
Mas onde se localiza esse Grupo Escoteiro? Apesar de existir em Londres (Inglaterra) o
Gilwell Park o Primeiro de Gilwell está espalhado pelo mundo todo e anualmente é realizada uma
reunião com todos seus integrantes no mês de setembro, onde quer que eles estejam, ou seja, todos
os Insígnias da Madeira (IMs) espalhados pelo mundo se reúnem, em suas cidades e regiões, para
cultuar essa tradição.
Como surgiu esse Grupo Escoteiro?
O primeiro curso para formação de chefes escoteiros teve lugar em Londres em 1910. Outros
foram realizados durante os quatro anos anteriores à I Guerra Mundial. Todos foram considerados
experimentais dados em forma de conferências e de pouca demonstração.
Não satisfeito, B-P chegou à conclusão, para que esses cursos fossem mais eficientes,
deveriam ser trazidos para o campo e faze-los funcionar como se fosse uma tropa no Sistema de
Patrulhas. Em fins do ano de 1918, W. Bois Mac Laren, amigo de B-P, então Comissário de Distrito de
Rosenneath, em Dunbaitonshire - Escócia, se oferece para comprar um terreno como B-P almejava,
na parte leste de Londres. Formou-se um pequeno Comitê para localizar algo que servisse ao
Movimento. No início de 1919, os membros deste comitê foram informados da existência de uma
fazenda abandonada a vinte anos e que se encontrava a venda nos bosques de Epping Hainault.
Gilwell Park foi inaugurado em 25/07/1919, sendo que B-P recebe os convidados com o
tradicional chá Inglês e a esposa de McLaren cortou as fitas com cores escoteiros na porta principal.
Nesta ocasião B-P agradeceu a W. Bois McLaren por generosidade de desprendimento a causa
escoteira, condecorando-o com o “LOBO DE PRATA”.
A Insígnia da Madeira (IM), surge no movimento escoteira pelas mãos do próprio B-P
associada ao primeiro curso para formação de Escotistas, realizada em Gilwell Park, como centro de
treinamento de chefes escoteiros, de 08 a 19 de setembro de 1919, de acordo com o sistema
concebido pelo fundador.

O PRIMEIRO GRUPO DE GILWELL
Todos os Escotistas que conquistaram a Insígnia da Madeira (IM), em qualquer país
reconhecido pela Organização Mundial Escoteira (WOSM), passam a ser membros do 1º Grupo de
Gilwell, do qual B-P é reconhecido como Chefe de Grupo Perpétuo. É um grupo único, bastante
original, que rompe todas as regras dos Regulamentos (P.O.R) do mundo, não possuindo Assembleia,
Diretoria, Conselheiros e Programa. Reúne-se uma vez ao ano em Gilwell Park no primeiro ou
segundo fim de semana de setembro. Muitos de seus membros nunca participaram ou visitaram
Gilwell Park e talvez nunca o façam, porem se sentem orgulhosos em integrar este grupo.
SIGNIFICADO E VALORES ASSOCIADOS
A partir do significado simbólico que lhe é atribuída, é possível anunciar um conjunto de
valores associados a Insígnia que devem estar sempre presente ao Escotista, seu portador.
Um primeiro grupo de valores é a da idoneidade: seu portador deve ser um Escotista formado e
qualificado para exercer a missão de educador, com uma competência reconhecida através da prática
de um escotismo de alta qualidade.
Um segundo grupo de valores tem a ver com a idoneidade moral: sendo o Escotismo um
método de educação baseados na prática de princípios morais expressos na Lei e na Promessa
Escoteira, o educador que é chamado a aplicar tal método não pode, ele mesmo, deixar de ser um
exemplo de vivência desses princípios. Essa é, por conseguinte, uma condição a exigir dos portadores
da Insígnia da Madeira.
Um terceiro grupo, decorrente do anterior, tem a ver com a firmeza do compromisso
assumido, como segue:


Responsabilidade de aplicação das suas competências ao serviço dos jovens.



Responsabilidade de autoavaliação contínua e permanente, no sentido

desenvolver cada vez mais aquelas competências e de dar cada vez mais testemunho
daqueles valores.


Responsabilidade de disponibilidade pessoal e de abertura, sem a qual os

anteriores não são possíveis.

Por tudo isto, finalmente, a Insígnia da Madeira deve ser vista como um desafio e nunca como
uma distinção ou prêmio.
Neste mês, o 102º Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo irá receber a reunião do Primeiro de
Gilwell do 19º Distrito Escoteiro. Por ser um Grupo Escoteiro do Mar, todo o ambiente será
favorecido neste tema, proporcionando aos participantes uma oportunidade de conhecer e
desfrutar um pouco de nossas próprias tradições e cultura marinheira.
Será realizada uma palestra sobre o tema “Missão do Cruzador José Bonifácio” que explana de
forma muito viva os objetivos dessa Missão da Marinha do Brasil na década de 20, haverá a
participação do Coral Pio XI cujo um dos membros faz parte da SOAMAR Campinas que irá entoar
canções escoteiras, tendo após, a reunião de recepção exclusiva para os novos IMs, seguida de um
momento de confraternização entre todos os participantes onde cantamos juntos a Canção de
Gilwell, que diz:

Canção de Gilwell

Eu era um bom lobo
Um bom lobo de lei.
Não estou mais lobiando
O que fazer não sei
Me sinto velho e fraco
Para Gilwell vou voltar
Lá um curso
Assim que eu possa
Vou tomar
Refrão
Volto a Gilwell,
Terra boa,
Lá um curso assim
que eu possa, vou tomar
(substituir lobos, por ramos, patrulhas e etc)
Mantemos dessa forma viva a chama do idealismo de B-P e a mística do Primeiro de
Gilwell!

“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! ”
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
Carlos MARDEN Soares Pereira da Silva
Capitão de Fragata
Comandante do ComGptPatNavSSE

COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUL-SUDESTE

Com base na importância econômica e estratégica dos Estados de São Paulo e do Paraná, que
englobam os principais portos e terminais do País; e as plataformas de extração de petróleo em águas
profundas na Bacia de Santos, é razoável o destaque e a preocupação da Estratégia Nacional de Defesa
(END) com a região, que apontam a necessidade de desenvolvimento de ações que facilitem o
cumprimento das diversas tarefas para a defesa e exploração das capacidades existentes.
Assim, motivada pela necessidade de ampliação da presença da Marinha na região, a Alta
Administração Naval decidiu pela criação do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste,
com o objetivo de intensificar as atividades de Patrulha Naval, Patrulhamento e Inspeção Naval, que
representam o efetivo emprego do Poder Naval nas áreas dos Distritos Navais.
Criado de modo progressivo teve seu início marcado com a Ativação do Núcleo de Implantação do
Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, no dia 20 de março de 2015, ao qual coube
preparar o pessoal; fiscalizar a prontificação das instalações; e promover os estudos relativos à elaboração
dos documentos fundamentais para organização do futuro Comando de Força Naval.
Neste período soube o Núcleo de Implantação desempenhar, além das tarefas administrativas, típicas
de organização militar em processo de ativação, a realização de atividades de preparo e emprego de meios
navais subordinados, destacando os esforços de prontificação dos dois Avisos de Patrulha adjudicados; e a
participação na GLO de desobstrução do Porto de Santos, por ocasião da greve dos caminhoneiros
ocorrida no primeiro semestre deste ano.
A Mostra de Ativação, cerimônia militar repleta de tradições navais, realizada no último dia 06 de
agosto do corrente ano, indicou a extinção do Núcleo de Implantação e o início da singradura do
ComGptPatNavSSE, na Marinha do Brasil, simbolizando, a partir do primeiro cerimonial à Bandeira
Nacional, que o novo Comando de Força Naval estava pronto e apto a desempenhar suas tarefas no SulSudeste do Brasil.
Dessa forma, para o cumprimento de sua missão, o ComGptPatNavSSE conta, atualmente, com dois
Avisos de Patrulha “BARRACUDA” e “ESPADARTE” e em breve receberá o reforço de uma LANCHA
BLINDADA e equipada com modernos sistemas e; a partir de novembro, incorporará o Navio-Patrulha
“GUAJARÁ” ao seu inventário.
Nesse contexto, assumi o Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste consciente da
relevância da missão e da responsabilidade de intensificar a atuação da Marinha nas águas jurisdicionais
brasileiras dos Estados de São Paulo e do Paraná.

