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O Vice-Almirante Sérgio Fernando do Amaral CHAVES Junior é natural do
Rio de Janeiro – RJ.
Foi declarado Guarda-Marinha em 13 de dezembro de 1986 e promovido ao
posto atual em 31 de março de 2019.
Principais Cargos/Comissões:
- Fragata “Defensora”;
- Grupo de Recebimento da Fragata “Greenhalgh”;
- Grupo de Recebimento da Fragata “Dodsworth”;
- Fragata “Dodsworth”;
- Comandante do Navio-Patrulha Fluvial “Rondônia”;
- Gabinete do Comandante da Marinha;
- Comissão Naval Brasileira em Washington;
- Imediato do Navio-Aeródromo “São Paulo”;
- Assessor-Chefe no Gabinete do Comandante da Marinha;
- Comandante do Navio-Aeródromo “São Paulo”;
- Comandante do Centro de Adestramento “Almirante Marques de Leão”;
- Chefe do Estado-Maior do Comando-em-Chefe da Esquadra;
- Subchefe de Inteligência Operacional do Comando de Operações Navais;
- Comandante da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas
no Líbano (UNIFIL);
- Diretor da Escola de Guerra Naval; e
- Diretor da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha.
Principais Cursos
- Aperfeiçoamento de Armamento para Oficiais;
- Estado-Maior para Oficiais Superiores - Escola de Guerra Naval; e
- Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) - Escola Superior de Guerra.
Condecorações Estrangeiras:
- Ordem Nacional do Cedro - República do Líbano; e
- Medalha das Nações Unidas.
É casado com a senhora Simone Sibilio do Nascimento
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JOAQUIM MARQUES LISBOA
ALMIRANTE TAMANDARÉ
PATRONO DA MARINHA DO BRASIL
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COMANDANTE DA MARINHA
BRASÍLIA, DF.
Em 13 de dezembro de 2019.
ORDEM DO DIA Nº 6/2019
Assunto: Dia do Marinheiro
Desde o alvorecer do Brasil, sua história está entrelaçada ao mar. Pelos espaços marítimos
chegaram os colonizadores portugueses e tantos outros povos que ajudaram a compor nossa
identidade nacional. Também foi, pelo mar e águas interiores, escrita a história da consolidação da
independência e da defesa dos nossos atuais contornos. Essas águas, nas quais sempre fomos
vitoriosos, foram igualmente marcadas pelo sacrifício de nossos compatriotas, que ofereceram suas
vidas em prol do Brasil.
Com essa visão, rendemos uma justa homenagem no dia 13 de dezembro, data do nascimento
do Almirante Joaquim Marques Lisboa, à história de um dos grandes Heróis Nacionais, o Patrono da
Marinha do Brasil, o qual dedicou, com plena devoção, 66 anos de serviço à Pátria.
A vida do Marquês de Tamandaré foi marcada pela inconteste capacidade de suplantar o
inimigo, além de sua habilidade em construir consenso e unidade, com rara visão de Estado. Como
voluntário da Armada, iniciou aos 15 anos de idade sua trajetória de feitos navais, quando, a bordo da
Fragata “Niterói”, teve seu batismo de fogo ao participar da expulsão das tropas fiéis à Corte de
Lisboa, em 1823, contribuindo com o alvorecer do Brasil independente.
Logo após, foi matriculado na Academia Nacional Imperial dos Guardas-Marinha. Antes
mesmo de concluir o curso, foi chamado a combater na “Confederação do Equador”, durante a qual
logrou destacado desempenho e foi promovido, no ano seguinte, ao posto de Segundo-Tenente
Comissionado.
Entre 1825 e 1828, participou da Campanha Cisplatina, quando comandou as Escunas
“Constança”, “Bela Maria” e “Rio da Prata”. Contribuiu, ainda, para preservar a nossa integridade
territorial, sendo parte ativa na pacificação dos movimentos separatistas: a “Setembrada”, em 1831; a
“Abrilada”, em 1832; a “Balaiada”, entre 1838 e 1841, bem como para restabelecer a ordem na
Província do Pará, em 1835.

No Segundo Reinado, como Almirante, atuou como Comandante em Chefe da Força Naval
Brasileira na Guerra do Uruguai e nos anos iniciais da Guerra da Tríplice Aliança, comandando as
unidades navais na Tomada de Paissandu e organizando a linha logística necessária para a
manutenção das embarcações, que atuavam muito distante de sua sede.
Em 20 de março de 1897, faleceu no Rio de Janeiro. Pelos seus feitos heroicos, espírito de
sacrifício e dedicação ao Brasil, em 1925, foi instituído o Dia do Marinheiro em sua data natalícia.
Em 2004, foi elevado à condição de Herói da Pátria ao lado de outros grandes brasileiros como
Duque de Caxias, Alberto Santos Dumont e José Bonifácio de Andrada e Silva.
Durante toda a sua história, o Marquês de Tamandaré foi, exclusivamente, marinheiro. Essa
indelével marca continua atuando na formação de uma Instituição forte e respeitada, compelindo as
atuais gerações a refletirem sobre as responsabilidades e os desafios do presente e do futuro.
Se no passado temos a inspiração do nosso Patrono, o presente apresenta uma nova realidade,
em que devemos estar prontos para nos contrapor às complexas ameaças. Devemos observar, com
preocupação, a instabilidade no cenário internacional, por vezes, com ingerência de terceiros em
assuntos internos de estados soberanos, o processo de territorialização dos oceanos, o tráfico de
drogas e armas, a pirataria, as questões indígenas e ambientais manipuladas, os desastres naturais
que podem assolar nossa população, o acesso ilegal a conhecimentos na nossa Amazônia Azul e
Verde e os crimes ambientais, de grande repercussão midiática.
De forma a continuar a defender os interesses nacionais, a Invicta Marinha de Tamandaré
continua atenta às alterações do cenário e firme no rumo de permanente prontidão para atuar onde e
quando for necessário. Em destaque, a participação na Operação “Verde Brasil”, que, ao lado de
nossos irmãos de armas e outros órgãos, combateu os focos de incêndio na Amazônia.
Na Amazônia Azul, cuja extensão representa 67% do nosso território continental, sofremos
uma grave agressão, com um derramamento criminoso de óleo em nossas águas. A Marinha do
Brasil vem atuando, desde 2 de setembro, em coordenação com diversas instituições e setores da
sociedade com o firme propósito de mitigar os efeitos danosos em nossa costa, assim como o de
encontrar os responsáveis por esse atentado ao nosso País. A Operação “Amazônia Azul, Mar
Limpo é Vida”, continua e, em janeiro, iniciaremos a tradicional Operação “Verão 2019/2020,
Mares Seguros e Limpos”.
Com a atenção voltada para o futuro e consoante à Estratégia Nacional de Defesa, nossa
Instituição mantém firme seus principais Programas Estratégicos: o Programa Nuclear da Marinha,
o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, que contempla o lançamento de um submarino
por ano até 2022, e que prevê o lançamento do Submarino com propulsão nuclear em 2030. Com
rumo seguro, continua, também, o Programa de Construção dos Navios da Classe Tamandaré, a
Capacitação do nosso Pessoal e o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz), este,
na verdade, um programa que envolve quatro vertentes: Soberania; Científica; Econômica; e
Ambiental.
Marinheiros, Fuzileiros Navais e Servidores Civis, parabéns pelo Dia do Marinheiro. Vocês
são os alicerces da nossa Instituição. Que o exemplo de Tamandaré mantenha sempre aceso o
“Fogo Sagrado”, de forma que continuemos a vencer as dificuldades, seja no mar, no ar ou em
terra; nos grandes centros, ou levando esperança nos mais longínquos rincões do Brasil; na
Antártica, no Líbano e em tantos outros lugares em que a Força Naval ostenta o Pavilhão Nacional.

Como considerações finais, transmito o agradecimento e a profunda admiração aos agraciados
com a Medalha Mérito Tamandaré, cujas cerimônias de imposição estão ocorrendo nos diversos
Distritos Navais e no exterior. Concito a todos a fortalecerem a mentalidade marítima junto à
sociedade, ressaltando a devida importância da “Amazônia Azul” e das nossas águas interiores para o
destino de prosperidade reservado para o País.
Ajustem as velas, a Todo Pano!
Viva a Marinha!
Viva o Brasil!
Tudo pela Pátria!

ILQUES BARBOSA JUNIOR
Almirante de Esquadra
Comandante da Marinha
,

ALMIRANTE TAMANDARÉ
FOTO DE 1893
NASCIDO EM 13/DEZ/1807 EM RIO GRANDE-RS
FALECIDO EM 20/MAR/1897 NO RIO DE JANEIRO-RJ

PAVILHÃO PRESIDENCIAL

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
BRASÍLIA, DF.
Em 13 de dezembro de 2019.
Assunto: Mensagem do Senhor Presidente da República por ocasião do Dia do Marinheiro

Na data em que celebramos o Dia do Marinheiro, 13 de dezembro, reverenciamos o Patrono da
Marinha do Brasil, Almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, consagrado Herói
da Pátria e exemplo de coragem e dedicação ao País.
O Almirante Tamandaré caracteriza a própria história viva da Marinha em seu tempo,
participando com bravura na defesa dos interesses nacionais nos rios e mares. Combateu na Guerra da
Independência, na Guerra Cisplatina, nas revoltas durante o período regencial e na Guerra da Tríplice
Aliança. Também foi protagonista de ações humanitárias de grande repercussão, como o salvamento
de tripulantes e passageiros da Galera Ocean Monarch, em 1848, e o socorro à Nau portuguesa Vasco
da Gama, em 1849.
Os feitos de Tamandaré inspiram a Marinha do Brasil a enfrentar os desafios do presente e do
futuro. A Força Naval garante nossa soberania nos 5.7 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia
Azul e nas águas interiores, protegendo as linhas de comunicação marítima, responsáveis por 95% do
nosso comércio exterior, e, em conjunto com outros órgãos, combatendo a pesca predatória, o crime
organizado, o crime ambiental, como o ocorrido nas águas do nordeste brasileiro, entre outras
ameaças. Assume, também, a tarefa de levar saúde, assistência e esperança às comunidades ribeirinhas
situadas nas regiões remotas do nosso território. Por fim cabe destacar, sua prontidão em situações
emergenciais, como a Emergenciais, participação no combate aos focos de incêndio em nossas
florestas e o apoio à população na ocorrência de desastres, como o ocorrido em Brumadinho.
A Marinha do Brasil contribui, ainda, de forma expressiva, para a projeção no cenário internacio

nal do País, uma vez que, ao longo dos anos, angariou o respeito e solidificou sua influência por meio
de parcerias institucionais com Marinhas amigas, além de ter se destacado na participação em missões
sob a égide das Nações Unidas, como o comando da Força-Tarefa Marítima no Líbano. No continente
antártico, está presente, desde 1982, contribuindo para as pesquisas científicas e garantindo nossa
presença nos fóruns internacionais que tratam daquela importante região do planeta. Em janeiro
próximo, será inaugurada a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, motivo de orgulho para todos
os brasileiros.
Em busca de continuar sua navegação rumo à prontidão para ser empregada onde e quando for
determinado, a Força Naval reitera seu compromisso com o desenvolvimento nacional, mantendo o
Programa Nuclear da Marinha, estratégico para nosso País, que apresenta resultados positivos na
construção do protótipo da planta nuclear de geração de energia elétrica, base da propulsão do
submarino nuclear. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos continua avançando. O
Submarino “Riachuelo”, lançado ao mar em dezembro de 2018, está realizando testes, em ambiente
operacional, com a finalidade de garantir as condições de segurança para seu emprego e, há poucos
dias, foi realizada a integração das seções do submarino “Humaitá”, concluindo a última etapa do
processo construtivo antes do seu lançamento ao mar, sendo essa uma operação de elevada
sofisticação tecnológica, situando o Brasil no seleto grupo de países capazes de projetar, fabricar,
manter e operar submarinos.
O Programa de Construção dos Navios da Classe Tamandaré, após um rigoroso processo de
seleção do Consórcio responsável pela construção dos novos navios que irão compor nosso Poder
Naval, prossegue contribuindo para o desenvolvimento do País, criando condições para geração de
emprego, renda e avanço tecnológico.
A Operação “Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida” continua atuando em nosso litoral mbatendo
os danos causados pelo criminoso derramamento de óleo. A Força Naval, atuando em coordenação
com outros órgãos, continuará presente nesse assunto até que os responsáveis sejam encontrados e os
efeitos danosos sejam minimizados. Nesse contexto, a Operação “Amazônia Azul, Mar Limpo é ida”
entra em nova fase, em coordenação com outra que terá início, a “Operação Verão, Mares Limpos e
Seguros”. Com a finalidade de prevenir que agressões ambientais voltem a ocorrer, a Marinha
tensifica as ações necessárias para ampliar as capacidades do Sistema de Gerenciamento da Amazônia
Azul, que envolve um adequado monitoramento das nossas águas jurisdicionais.
Como Presidente da República, ao saudar os militares e servidores civis, de ontem e de hoje,
pelo transcurso do Dia do Marinheiro, tenho a grande honra de reafirmar minha confiança e admiração
por essa Instituição exemplar. Estou certo de que o Brasil poderá continuar a contar, em todos os
momentos, com a total cooperação dessa Força nas suas diversas áreas de atuação. Que os exemplos
do Almirante Tamandaré estejam sempre presentes e continuem a nortear os rumos da Marinha do
Brasil.
A Todo Pano!
Bravo Zulu!

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Presidente da República Federativa do Brasil

A ESPADA DO OFICIAL DE MARINHA.

Desde tempos ancestrais que a espada é considerada o símbolo do estado militar e da sua
virtude, da bravura, bem como da sua função, o poder.
Tem um duplo sentido: o destrutivo (mas a destruição da injustiça, da maleficência e da
ignorância, e assim torna-se positiva); e o construtivo, pois estabelece a paz e a justiça (
CHEVALIER, 2002,p.392). Associada à balança, a espada relaciona-se de uma forma
especial com a justiça: separa o bem do mal, golpeia o culpado (BECKER, 1999, p.101).
Nas tradições cristãs, a espada é uma arma nobre que pertence aos cavaleiros e aos heróis
cristãos, aparecendo muitas vezes mencionada nas canções de gesta. Rolando, Oliver e
Carlos Magno usavam espadas individualizadas que tinham um nome, o que revela bem
a personalização que era dada à espada.
Para um Oficial das Forças Armadas, a espada representa não só a autoridade como
também a vida militar. A espada é entregue, cerimoniosamente, como um símbolo
material da autoridade e que deve ser usada na aplicação dos mais legítimos princípios
da honra cultivados e praticados ao longo da carreira.
A espada do Oficial de Marinha enaltece a aplicação daqueles princípios e valores, dos
quais se destacam a responsabilidade, a competência, a bondade, a lealdade, a aplicação
da justiça, o respeito e o amor à Pátria e a tudo que a ela diz respeito. Caracteriza-se,
portanto, não como um símbolo puro, mas sim como um instrumento de exaltação do
que existe de mais belo e puro na carreira do Oficial: o uso da espada, ou da autoridade
militar investida, para se cumprir os deveres e obrigações militares
Diz a espada do Samurai: “ Que não me desembainhe sem motivo e não me embainhe
sem honra”.
OBS: o texto acima foi extraído do site da Escola Naval da Marinha de Portugal.
https://www.facebook.com/marinhaescolanaval/photos/a.604524599582886/6464671
62055296/?type=1&theater
Em 13 de dezembro de 1979 a Turma Almirante Alexandrino de Alencar formou-se na
Escola Naval, Ilha de Villegagnon. Além de terem sido declarados Guardas-Marinha e

recebido, das suas madrinhas, a respectiva platina receberam das mãos dos almirantes
paraninfos a espada de oficial da Marinha do Brasil.
Lá se vão 40 anos e expressivo número de Alexandrinos e familiares regressaram à Ilha
de Villegagnon, em 23 de novembro de 2019, para confraternização e realizar, ao som
da canção “ Adeus minha Escola querida” a passagem pelo histórico portão, participar
do cerimonial a bandeira no pôr do sol e recordar o compromisso firmado em 13 de
dezembro de 1979:
“Ao ser declarado Guarda-Marinha, assumo o compromisso, diante da Bandeira do
Brasil, de servir a Marinha com lealdade, crença, honestidade, bondade, firmeza,
humildade e de devotar todo o meu esforço, com sacrifício da própria vida, para
defender nossa Pátria e para garantir as nossas instituições”.
Vale registrar a presença dos dois únicos Alexandrinos que, ainda, permanecem na
ativa; AE Leonardo Puntel, Comandante de Operações Navais; e AE Celso Luiz
NAZARETH, Chefe do Estado-Maior da Armada.
Em 1979 a cerimônia foi prestigiada pelo Presidente da República João Batista de
Oliveira Figueiredo.

Em 2019 a cerimônia foi, realizada em 7 de dezembro, prestigiada pelo Presidente da República Jair
Messias Bolsonaro.
A cerimônia de 2019 pode ser assistida em:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2019-12/bolsonaro-diz-governo-honra-militares-erespeita-o-povo

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS DIVULGA
15 RECOMENDAÇÕES PARA A SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO:
1) Esteja atento e vigilante durante a navegação.
Você é o responsável por tudo que acontece a bordo. O timão está em suas mãos!
2) Navegue a mais de 200 metros de distância da praia, respeite os banhistas.
Lembre-se, seu direito termina quando começa o do outro.
3) Tenha em mãos a sua habilitação e os documentos obrigatórios.
Confira tudo antes de sair e passe o dia tranquilo.
4) Conduza sua embarcação com velocidade segura.
Isso permite a realização de manobras em caso de situação imprevista e evita
acidentes.
5) Faça manutenção preventiva na sua embarcação.
Assim como a gente, a embarcação também precisa de cuidados constantes. Cuidemse!
6) Não consuma bebidas alcoólicas quando for conduzir sua embarcação.
Quando existe respeito, a diversão não tem limites.
7) Conheça bem todos os lugares por onde a embarcação irá navegar.
Não navegue no “escuro”.
8) Conheça a previsão do tempo antes de sair e fique atento às possíveis mudanças.
Com precaução, não existe mau tempo.
9) Previna incêndios em sua embarcação.
Pequenas medidas, como verificar o quadro elétrico e a validade dos extintores de
incêndio evitam grandes tragédias.
10) Respeite o limite de pessoas a bordo e garanta a estabilidade da embarcação.
A maioria dos acidentes com vítimas fatais são causados por esse descuido.
11) Informe seu plano de navegação e a lista das pessoas a bordo ao seu iate clube.
Leve sempre um equipamento de comunicação.
Navegar é bom, mas mantenha contato com terra firme.
12) Calcule o consumo de combustível para ir e voltar.

Faça o cálculo em três partes: um terço para ir, outro para voltar e um de reserva.
13) Quando ancorado, não acione motores ou movimente a embarcação se tiver alguém
por perto na água.
A diversão e a segurança precisam navegar juntas!
14) Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo.
Mas não se esqueça de que a prevenção é o seu melhor salva-vidas. Lembre-se – o
colete salva-vidas deve ser homologado pela Marinha do Brasil.
15)Não polua mares, rios e lagoas.
Lugar de lixo é no lixo!
A Marinha do Brasil convida a população a participar da Operação Verão. A
conscientização é tão importante quanto a
fiscalização. Procure a Capitania dos
Portos, Delegacia ou Agência mais próxima de sua região por meio dos sites www.mar.mil.br
ou www.dpc.mar.mil.br e denuncie alguma situação que represente risco para a segurança
da navegação, para a salvaguarda da vida humana no mar e para a prevenção da
poluição hídrica.

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

A revista traz como destaques as seguintes matérias:
- Atlântico Sul: a estratégia naval brasileira de segurança
e defesa
- Submarino “Riachuelo”: a concretização de um sonho
- Marinha leva saúde e esperança a ribeirinhos no sul do
Amazonas
- Economia Azul: o desenvolvimento que vem do mar
- Médico-Veterinário Militar na Marinha
- Militares de branco: A marca registrada da Marinha
Visite:
https://www.marinha.mil.br/sites/all/modules/marinha_em_revista_2019_v8/book.html

LOJA VIRTUAL
Visite e compre:
http://www.cartasnauticasbrasil.com.br/

Livro “Arte Naval – Vol 1 e 2” - “Corria 1938... Quando Maurílio M.
Fonseca e os demais tenentes, a bordo do Cruzador Bahia, começaram
a esboçar os princípios da “arte naval”. Publicado pela primeira vez
em 1954, o livro Arte Naval singra o século XXI com uma nova
edição, totalmente reformulada, revisada e atualizada, atendendo às
mudanças e avanços tecnológicos que o tempo impôs. O volume 1
apresenta definições minuciosas sobre os componentes e estruturas de
um navio, tipos de embarcações, materiais e técnicas de construção
naval; o volume 2 é dedicado aos instrumentos e sistemas de
marinharia; técnicas de manobra de navio, procedimentos para
transporte de cargas; convenções, leis e regulamentos ligados à
atividade marítima; além de questões importantes quanto à
sobrevivência no mar e à segurança da navegação. Mais do que uma
obra de referência, ao alcance de todos, o livro é uma navegação
segura pelos saberes, precisos, da singular arte naval”.
Esta síntese história da MB foi editada em 2018 e entre outros temas,
aborda:
- a chegada dos portugueses ao Brasil;
- o poder naval na defesa da colônia
- a marinha imperial;
- a participação da MB na 1º e na 2º Guerra Mundial;
- a MB em apoio à política externa brasileira;
- a MB no século XXI
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https://www.facebook.com/ingressonamarinha
https://www.marinha.mil.br/sspm/?q=concurso/formas-ingresso
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Visite: https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/
“PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!”

Visite o site https://soamarbrasil.wixsite.com
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DATAS COMEMORATIVAS DE JANEIRO DE 2020
8: 51º Aniversário da Estação Rádio da Marinha em Belém;
9: 6º Aniversário da Diretoria de Gestão de Programas da Marinha;
12: 38º Aniversário do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR);
12: 49º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha
(CIAGA);
15: 84º Aniversário da Caixa de Construção de Casas para o Pessoal da
Marinha;
16: 12º Aniversário da Diretoria de Comunicações e Tecnologia da
Informação da Marinha;
17: 62º Aniversário do Navio Hidrográfico Sirius;
21: 112º Aniversário do Serviço de Identificação da Marinha;
27: 11º Aniversário do Centro de Medicina Operativa da Marinha;
28: Abertura dos portos às nações amigas;
31: 19º Aniversário do Comando do 2º Esquadrão de Escoltas;
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Mais um ano está se encerrando e eu gostaria de
expressar minha gratidão aos soamarinos, em especial aos de
Campinas, ao comandante e aos tripulantes do 8°DN, ao
Centro de Comunicação Social da Marinha, ao Rafael Souza
que cuida da nossa página e ao CMG (RM1) Ronald dos
Santos

Santiago,

pelo

apoio

e

consideração

com

esta

presidente em tudo que precisei e sempre fui atendida
prontamente.
Boas Festas e um Feliz 2020 repleto de realizações.

Christiane

CERIMÔNIA DE PASSAGEM DE COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
Após o cerimonial à bandeira no pôr do sol do dia 5 de dezembro, em dia chuvoso,
foi realizada a cerimônia de passagem de comando do 8º Distrito Naval, do ViceAlmirante Claudio Henrique MELLO de Almeida ao Vice-Almirante Sérgio Fernando de
Amaral CHAVES Júnior. A cerimônia foi presidida pelo Almirante de Esquadra José
Augusto Vieira da CUNHA de Menezes, Comandante-em-Chefe da Esquadra,
representando o Almirante de Esquadra Leonardo PUNTEL, Comandante de Operações
Navais.
A cerimônia foi bastante prestigiada por autoridades civis e militares bem como
pelos Soamarinos. Na ocasião a Soamar Campinas esteve representada pela presidente
Christiane Chuffi e pelo Chefe Escoteiro do Mar Gutemberg Felipe Martins da Silva.
Estes puderam expressar ao almirante CHAVES e a sua esposa Simone votos de boasvindas, bem como desejar ao almirante MELLO e a sua esposa Glaicy a satisfação de têlos em nosso convívio e agradecer todo o apoio que deram a nossa Soamar.
Transcrição de extrato da Ordem de Serviço de despedida do almirante MELLO:

“Ao transmitir, hoje, o cargo de Comandante do 8º Distrito Naval, a percepção é de
que não se passaram um ano e quatro meses desde que o assumi. A intensidade com que
vivenciei os momentos aqui passados e a diversidade dos desafios que se apresentaram
fazem parecer que este período foi muito mais longo. Por outro lado, a carinhosa acolhida
que eu e minha família aqui tivemos e o convívio com essa gente cordata, patriota e
hospitaleira trazem-me a sensação de que o “tempo voou”.
Se a percepção do tempo é relativa, seu ritmo, no entanto, é inexorável. Assim, é
chegada a hora de partir para novos portos e inéditos desafios. Faço-o com a nostalgia de
quem deixa velhos e novos amigos, em terras bandeirantes e paranaenses. Faço-o com o
orgulho profissional de haver servido com uma equipe dedicada e competente, neste
Comando e nas Organizações Militares subordinadas. Faço-o, por fim, com o sentimento
do dever cumprido, por transmitir um Distrito Naval cuja vocação operativa assume, a
cada dia, papel mais relevante e evidente, sem prescindir da vertente de relacionamento
institucional, tão essencial nesta região de importância estratégica para o País.
Pela inesquecível experiência que me foi proporcionada, registro os meus
agradecimentos àqueles que a tornaram possível.”
“Às Voluntárias Cisne Branco, na pessoa da Diretora da Seccional São Paulo, minha
querida GLAICY, agradeço todo o empenho e solidariedade demonstrados nos diversos
trabalhos e iniciativas em prol da Família Naval.
Às Sociedades dos Amigos da Marinha (SOAMAR) da jurisdição deste Distrito
Naval, pelo profícuo relacionamento com este Comando e pela amizade e carinho que
sempre dedicaram à Marinha do Brasil, registro especial agradecimento a todos os
presidentes e integrantes. A fim de evitar o risco de alongar-me demasiadamente ou de
cometer imperdoável omissão, faço-o, de forma representativa, nas pessoas dos
presidentes da SOAMAR São Paulo, Sr. PAULO MARINHEIRO, e da SOAMAR
Paraná, Sr. GEERT PRANGE.

. O papel das SOAMAR tem sido fundamental na divulgação das ações e valores da
Marinha do Brasil, contribuindo para difundir a mentalidade marítima nessas duas
importantes unidades da Federação. No cumprimento dessa atribuição, cabe importante
menção a dois soamarinos que recentemente nos deixaram: o Sr. CARLOS
BRANCANTE, Presidente da SOAMAR São Paulo por quase dez anos, exímio
marinheiro, entusiasta da segurança da navegação, e inesquecível amigo; e o Sr.
NEWTON VASNIEWSKI RIBEIRO, fundador e primeiro Presidente da SOAMAR
Curitiba. ”
“À Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, o reconhecimento pela
constante presença em nossas cerimônias e atividades, e pelo apoio aos nossos cursos de
formação, por meio das entusiasmadas palestras sobre liderança. Estendo os
agradecimentos às associações de veteranos das demais Forças, que vem prestigiando,
com crescente frequência, os eventos do Distrito Naval.
Aos Grupos de Escoteiros do Mar, aqui representados pelos Chefes MARCELO
TORRICELLI e GUTENBERG, pelo carinho que têm pelas coisas do mar e pelo belo e
incansável trabalho de repassar importantes valores e ideais aos jovens que terão nas
mãos o futuro da nossa nação.”
“A todos os amigos que ora deixamos, em terras paulistas e paranaenses, registro, em
meu nome e de minha família, a gratidão e saudade por todo o apreço e carinho de que
fomos alvo. Levo comigo a admiração pela sua coragem empreendedora, pela sua
patriótica preocupação com os destinos do País; bem como pela singular visão que têm
sobre o papel de nossas Forças Armadas e, em especial, da Marinha do Brasil. Conviver
com as senhoras e senhores renova o nosso orgulho em ser brasileiro e a nossa crença no
futuro desta grande nação.
À minha mulher GLAICY, reconheço, com indisfarçado orgulho, o seu dinamismo e
dedicação à frente das nossas Voluntárias Cisne Branco, e juntamente com nossas filhas
THAIS, LAÍS e SOPHIA, sou grato pelo amor presente em nosso lar e, mais uma vez,
pela compreensão nos frequentes períodos de afastamento.”
“Por fim, mas antes de tudo, agradeço ao bom Deus ter me permitido desfrutar de sua
divina proteção ao longo deste período no cargo e rogo-lhe que continue a olhar por este
Comando de Distrito Naval, organizações subordinadas e suas dedicadas tripulações.

Viva a Marinha! Viva o Brasil!”

Transcrição de extratos da Ordem de Serviço de palavras iniciais do almirante
CHAVES:
“Ao retornar ao Setor Operativo e assumir o Comando do 8º Distrito Naval, o faço com
elevada motivação, orgulho e satisfação, mas também tendo plena consciência da
responsabilidade e da complexidade dos desafios que terei à frente deste Distrito Naval,
cuja jurisdição abrange integralmente os estados de São Paulo e Paraná, além de suas
áreas marítimas adjacentes.”
“Quero que minhas primeiras palavras sejam dirigidas à tripulação do Comando do
8ºDistrito Naval, Comandantes e tripulações das Organizações Militares Subordinadas.
Concito-os a continuarem se empenhando, com profissionalismo, austeridade,
comprometimento e, principalmente, criatividade, na solução dos inevitáveis problemas
e na condução das atividades correntes, de modo a que possamos dar continuidade à
expansão das atividades operacionais e condução das demais tarefas sob
responsabilidade do 8º Distrito Naval. Que o lema da cidade de São Paulo, e que por
felicidade também era o lema do ex-NAe “São Paulo”, antigo Capitânia da Esquadra e
último navio que comandei, sirva de farol para os nossos atos e oriente as nossas ações,
para que ajamos sempre de modo proativo, conduzindo os acontecimentos e não de
forma reativa, a reboque dos fatos.”
“Aos ex-Comandantes do 8º Distrito Naval, meus antecessores no cargo, agradeço pelos
exemplos de correção e dedicação ao serviço, além do belo legado deixado.”
“Aos meus familiares, em especial minha mulher SIMONE, o meu reconhecimento e
carinho. Vocês são os maiores incentivadores deste marinheiro, dividindo comigo as
expectativas e vibrando com minhas conquistas. O seu indisfarçável orgulho é a melhor
recompensa pelos sucessos alcançados.”
“Por fim, elevo minhas palavras ao céu e rogo ao Nosso Senhor dos Navegantes para
que ilumine e oriente as minhas decisões, além de continuar a proteger o Comando do 8º
Distrito Naval e todos que o integram.
Viva a Marinha!”
Transcrição de extratos da Ordem de Serviço de transmissão do Cargo de
Comandante do 8º Distrito Naval expedida pelo Almirante de Esquadra PUNTEL:
“Após o período de um ano e quatro meses, despede-se hoje, do Comando do 8º

Distrito Naval, o Vice-Almirante CLAUDIO HENRIQUE MELLO DE ALMEIDA.
Ao longo desse período, o Almirante MELLO demonstrou exemplar dedicação no
trato dos mais variados temas afetos a essa área de jurisdição, externando as qualidades
que caracterizam sua carreira na Marinha: dedicação, dinamismo, inovação e
comprometimento. Tais atributos, dignos de admiração de seus superiores, pares e
subordinados, marcaram o sucesso de sua atuação nesse importante Comando.

Suas ações resultaram em uma assessoria segura, transmitindo a confiança necessária
às decisões do Comando de Operações Navais. Assim, é justo assinalar que sua atuação
possibilitou inúmeras realizações, dentre as quais destaco: ”
“Almirante MELLO, no momento em que se despede do Com8ºDN, registro o meu
reconhecimento pelo profissionalismo com que desempenhou suas atribuições. Ressalto,
nesta ocasião, a fidalguia e apreço demonstrados, ao mesmo tempo em que formulo
votos de felicidades, extensivos à digníssima família, e continuado sucesso no destacado
cargo de Comandante em Chefe da Esquadra.
Bons ventos e mares tranquilos! BRAVO ZULU! Viva a Marinha!”
“Ao Almirante CHAVES, exorto a minha satisfação por dar-lhe posse no importante
cargo de Comandante do 8º Distrito Naval e transmito-lhe as boas-vindas, na certeza de
que seus incontestes atributos morais e profissionais garantirão o sucesso no
cumprimento da missão que ora assume. Manifesto, assim, os meus sinceros votos de
sucesso e realizações.”

47°Aniversário da Soamar Santos e comemoração do Dia do Marinheiro
No dia 6 de dezembro a Soamar Santos, capitaneada pelo seu presidente Eugênio Carlos
Pierotti, acompanhado da sua esposa Lilian Pierotti, promoveu no Iate Clube de Santos
jantar comemorativo ao seu 47º Aniversário de fundação e pelo transcurso do Dia do
Marinheiro.
Entre as autoridades navais destacamos a presença: Vice-Almirante Sérgio Fernando de
Amaral CHAVES Júnior, Comandante do 8ºDN; Vice-Almirante(RM1) Antonio Carlos
Soares GUERREIRO, Presidente da AMAZUL Tecnologia de Defesa S.A.; ViceAlmirante(RM1) Luis Antonio Rodrigues HECHT, Diretor de Conhecimento e Pessoas da
AMAZUL Tecnologia de Defesa A.S.; Contra-Almirante (IM) Antonio Bernardo Ferreira,
Diretor Administrativo e Financeiro da Amazul ; Contra-Almirante (EN) GUILHERME
Dionízio Alves, Diretor de Desenvolvimento Nuclear da Marinha; CMG DANIEL Américo
Rosa Menezes, Capitão dos Portos de São Paulo; CMG Carlos MARDEN Soares Pereira da
Silva, Chefe do Estado-Maior do Comando do 8ºDN; e CF Rafael BURLAMAQUE,
Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste.
Os seguintes presidentes de Sociedade Amigos da Marinha estiveram presentes: Paulo
Marinheiro, Soamar São Paulo; Christiane Chuffi, Soamar Campinas; e Sérgio Roberto
Nogueira de Moraes, Soamar Litoral Norte.
Soamarinos e membros da comunidade marítima de Santos prestigiaram este
importante evento comemorativo.

Cerimônia de passagem de comando da CIA C da 11ºBdaInfL
Presidida pelo General de Brigada Luís Cláudio de Mattos BASTO, Comandante da
11ºBrigada de Infantaria Leve, no dia 9 de dezembro, foi realizada a passagem de
comando da Companhia de Comando da 11º Brigada de Infantaria Leve do Major (Inf)
Carlos Alberto Neiva BARCELLOS Filho para o Major (Inf) Heinz STRICKER do
Valle.
A cerimônia foi bastante concorrida e contou com a presença das seguintes
autoridades:
- General de Exército Carlos Alberto Neiva BARCELLOS, Comandante Logístico
do Exército;
- General de Exército Décio Luís SCHONS, Chefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia do Exército;
- General de Divisão André Luís NOVAES Miranda, Comandante da 2º Divisão de
Exército;
- General de Divisão (R1) Jamil MEGID Júnior;
- General de Brigada (R1) João Tranquillo BERALDO e Comandantes de OM
subordinados à 11º BdaInfL e do Comandante da EsPCEx, Coronel (CAV) Fabiano
ESPÍNOLA Araújo.
A sociedade campineira esteve representada pelas seguintes entidades e
personalidades:
- Sociedade Amigos da Marinha – Campinas: presidente Christiane Chuffi;
- Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas: presidente
CMG (R1) RONALD dos Santos Santiago e a Diretora de Divulgação Soamarina Ana
Clara de Mello e Silva;
- Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – Campinas, Soamarino
Nilton Gomes da Silva; e
- Associação dos Amigos e Ex-alunos da EsPCEx, presidente Antonio Carlos da
Silva.

JANTAR EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO MARINHEIRO
Na noite do dia 12 de dezembro a Soamar São Paulo e o Iate Clube de Santos,
capitaneados pelo Presidente da SOAMAR-SP, Paulo Marinheiro, e pelo Diretor de Obras
do Iate Clube de Santos, Mário Wallace Simonsen Neto representando, o Comodoro do
Iate Clube de Santos, Berardino Antonio Fanganiello, homenagearam a Marinha do Brasil
pelo transcurso do Dia do Marinheiro e deram as boas-vindas ao Vice-Almirante Sérgio
Fernando de Amaral CHAVES Júnior que assumiu o comando do 8º Distrito Naval no dia 5
de dezembro.
O jantar foi realizado na linda Sede São Paulo do Iate Clube de Santos e contou
com a presença de dezenas de Soamarinos do Estado de São Paulo, de sócios do ICS,
autoridades civis e militares, oficiais da MB e convidados. O presidente da Soamar São
Paulo, Paulo Marinheiro, ao fazer uso da palavra enalteceu os fatos do passado e
expressou o sentimento dos Amigos da Marinha para que o poder naval continue a se
desenvolver, capacitando-se a preservar os interesses do Brasil na Amazônia Azul,
aproveitando para dar as boas-vindas a terra bandeirante ao almirante Chaves e família.
O Comandante do 8º Distrito Naval, Vice-Almirante Chaves, agradeceu as palavras e
manifestou que a MB necessita do apoio não só dos Amigos da Marinha, mas da
sociedade como um todo para obter meios para cumprir com a sua missão
constitucional, ressaltando que já se sente bem acolhido em São Paulo.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO MARINHEIRO NO COM8ºDN
Na manhã do dia 13 de dezembro, na sede do Comando do 8º Distrito Naval, foi realizada
concorrida cerimônia presidida pelo Vice-Almirante Sérgio Fernando de Amaral CHAVES Júnior ,
comemorativa ao DIA DO MARINHEIRO. A cerimônia contou com a participação de autoridades civis
e militares.
Das Sociedades Amigos da Marinha estiveram presentes, entre outros soamarinos:
- presidente da Soamar São Paulo , Paulo Marinheiro;
- presidente da Soamar Santos, Eugênio Pierotti; e
- presidente da Soamar Campinas, Christiane Chuffi.
O 393º Grupo Escoteiro do Mar Legatis Regis , capitaneado pelo Chefe Marcelo Torricelli,
esteve presente. O Chefe Gutemberg do 102 SP Velho Lobo, também, esteve presente
acompanhado de Chefes do MS, RN e PR.
Durante a cerimônia foi realizada a imposição da Medalha Mérito Tamandaré em diversas
personalidades civis e militares, que prestaram relevantes serviços à Marinha do Brasil, no sentido
de divulgarem ou fortalecerem as tradições da Marinha do Brasil, honrando os seus feitos ou
realçando os seus vultos históricos.
Entre as personalidades agraciadas destacamos: a presidente da Soamar Campinas, Christiane
Chuffi; Deputado Estadual Capitão Castello Branco; e o Superintendente do Iate Clube de Santos ,
Genivaldo Alves Costa.

PASSAGEM DE CARGO DO COMANDANTE EM CHEFE DA ESQUADRA

Na ensolarada manhã do dia 17 de dezembro, a bordo do Porta – Helicópteros
Multipropósito Atlântico, atracado no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, presidida
pelo Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Leonardo PUNTEL, e na
presença do almirantado de ontem e de hoje, foi realizada a passagem do cargo de
Comandante em Chefe da Esquadra do Almirante de Esquadra José Augusto Vieira da
CUNHA de Menezes para o Vice-Almirante Cláudio Henrique MELLO de Almeida
Diversos presidentes de Soamar estiveram presentes, inclusive a de Campinas Christiane
Chuffi.
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PALAVRA DE ESCOTEIRO
Gutemberg Felipe Martins da Silva
Chefe do 102ºSP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo

Nossas aventuras em 2019!
Mês de Dezembro é o momento de fazermos uma reflexão do ano que se vai. Tivemos
um ano bastante agitado dentro do Movimento Escoteiro e alguns deles valem ser
lembrados:
Fevereiro – Encontro Nacional da Modalidade do Mar – ENAMAR – no Rio de Janeiro.
A Palestra Magna foi proferida pelo Vice-Almirante José Augusto Vieira da CUNHA,
Comandante do 1º Distrito Naval, nas dependências do Centro Cultural do Movimento
Escoteiro (CCME) locado em próprio da Marinha do Brasil (DPC), na rua Primeiro de Março,
112 – Centro. O Vice-Almirante CUNHA proferiu palestra sobre “A Marinha do Brasil e o
escotismo do Mar”

Vice-Almirante CUNHA proferindo sua palestra demonstrando altíssimo conhecimento sobre o tema.

Ao final da tarde de sábado, dia 09, os participantes tiveram a oportunidade de

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
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Decreto-Lei nº 8.828, de 24.01.1946 e de Utilidade Pública Estadual pela Lei nº 7.014.

Ao final da tarde de sábado, dia 09, os participantes tiveram a oportunidade de
conhecer a Ilha da Boa Viagem, cedida aos Escoteiros do Mar pelo então Almirante
Benjamin Sodré, o Velho Lobo, nos idos de 1920, marco do Escotismo do Mar nacional.

Visão Geral da Ilha da Boa Viagem

Março – Orgulho de ser brasileiro – a grande fraternidade escoteira mundial
Desde sempre, aprendemos no Escotismo o amor à paz e concórdia mundial,
incentivando e fortalecendo laços fraternais entre os povos. Essa era a orientação do
fundador, Lord Baden-Powell. No entanto aprendemos também a amarmos nosso país,
como nosso lar e nosso povo como nossa família.
Consideramos irmãos de ideal todos os escoteiros espalhados pelo mundo e essa
fraternidade tem papel fundamental na formação de uma Paz duradoura entre as Nações.
Os ensinamentos a respeito do amor pela Pátria são básicos no Movimento Escoteiro
e traduzem o sentimento esperado diante das responsabilidades com o nosso país. Em toda
história mundial, jovens escoteiros, como vimos, acorreram em defesa de suas Pátrias e
não foi diferente no Brasil.

Abril – Curso Técnico da Modalidade do Mar
Esse Curso Técnico objetiva habilitar os adultos voluntários do Movimento Escoteiro
nas habilidades de marinharia afetas a Modalidade do Mar do Movimento Escoteiro,
encerrando-se com a prova de habilitação para a categoria amadora de Arrais (ARA).
Foram revistos conceitos e práticas que já haviam sido realizadas, como intensivo para
retirada de dúvidas das questões pertinentes a prova de ARA, manobras previstas na
NORMAM-03/DPC,

como

emprego

de

materiais

de

salvatagem,

utilização

dos

equipamentos de embarcações, regras de governo, manutenção preventiva, uso de rádio
VHF, relembrando suas frequências de emergência e segurança, primeiros socorros a
bordo, manobras de sobrevivência e segurança, que foram realizadas na prática, execução
de manobras de atracação, desatracação, pegar a boia, largar e içar o ferro e toda a carga
de conhecimentos previstos na Seção II do Anexo 5-A do Capítulo 5 da referida NORMAM03/DPC.
As aulas práticas e teóricas foram ministradas pelos Chefe Gutemberg – Capitão
Amador (CPA) e suportadas pelos Chefes com Arrais. Os Chefes-Alunos foram divididos em
equipes de estudos e os trabalhos duraram todo o final de semana, culminando no domingo
com a prova sobre Escotismo do Mar.

Junho – Moção de Aplausos ao Movimento Escoteiro Campineiro

A Câmara Municipal de Campinas, atendendo a proposta do vereador Tenente
Santini, concedeu aos Grupos Escoteiros da cidade de Campinas-SP uma MOÇÃO DE
APLAUSOS, assinada e aprovada por unanimidade por todos os vereadores da cidade.
Campinas, terra de Aldo Chioratto, o jovem idealista, escoteiro, que morreu durante

a Revolução Constitucionalista de 1932, durante um bombardeio aéreo na região central da
cidade, em frente à Estação Ferroviária, importante entroncamento que servia para as
tropas Paulistas de centro de apoio logístico às tropas que estavam na frente de combate,
nas regiões da Frente Leste ou Mineira.
Com o plenário lotado por membros do Movimento e convidados, aconteceu não
apenas a entrega das Moções de Aplausos aos Grupos Escoteiros como a entrega
póstuma da Medalha Arautos da Paz a dois importantes ícones locais do Escotismo, o
Major Beraldo e ao Padre Jan Dec, ambos co-fundadores de Grupos Escoteiros em
Campinas, já falecidos.
Os Grupos Escoteiros homenageados foram: Grupo Escoteiro do Ar Anhanguera,
Grupo Escoteiro Craós, Grupo Escoteiro Dom Bosco, Grupo Escoteiro Pérola Byington,
Grupo Escoteiro Jaguaretê, Grupo Escoteiro Cruz Azul e Grupo Escoteiro do Mar Velho
Lobo.

Julho – Data Magna da Marinha do Brasil e Dia do Escoteiro do Mar
11 de junho, data Magna da Marinha do Brasil e Dia do Escoteiro do Mar. Pelo Brasil
as Instituições irmanadas relembraram a importante data e comemoraram juntas.
As comemorações ocorreram em diferentes datas e em diferentes locais, mas com o
mesmo propósito, com a mesma importância e com o mesmo valor.
Em Campinas, nossa comemoração se iniciou no final da tarde do dia 06 de junho
com a inauguração de um mastro marinheiro na Academia Campinense de Letras e sede
também da Academia Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas com a
presença ilustre do Almirante de Esquadra Leonardo PUNTEL, Comandante de Operações
Navais; Vice-Almirante Cláudio Henrique MELLO de Almeida, Comandante do 8º Distrito
Naval;

Capitão-de-Mar-e-Guerra(RM1)

Ronald

Santiago,

Presidente

da

Academia

Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas e diversas outras autoridades
civis e militares que abrilhantaram o evento, representantes do Sociedade Amigos da
Marinha – SOAMAR Campinas, na pessoa de sua presidente, Sra. Christiane Chuffi, além
de uma representação de escoteiros, formada por um efetivo do 102º Grupo Escoteiro do
Mar Velho Lobo e pelo Chefe Adriano Peliccione, do 195º Grupo Escoteiro Craós, sediado
no Círculo Militar de Campinas

Agosto – Atividade Embarcada
Uma das coisas que o Escoteiro do Mar mais gosta de fazer são as atividades
embarcadas. O grande atrativo é estar a bordo, quer seja navegando ou simplesmente
desenvolvendo sua vivência marinheira.
Em julho recebemos a bordo do veleiro MS Amizade o Clã Pioneiro YGGDrasil, do
431º Grupo Escoteiro Agnes B-P, da cidade de Sorocaba. O Agnes B-P é um Grupo da
Modalidade Básica, mas sua Tropa Sênior é da Modalidade do Mar e os Pioneiros (o Ramo
subsequente) mantem as tradições e cultura do Mar. O programa a ser executado com eles
era desenvolver as questões físicas, forte contato com a natureza e Navegação.

Setembro – Aniversário do 102º Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo
No dia 24 de agosto foi comemorado o 7º aniversário do 102º SP Grupo Escoteiro do
Mar Velho Lobo. Na solenidade estava presente o Vice-Almirante Cláudio Henrique MELLO

Comandante do 8º Distrito Naval.
Recebemos de presente da Marinha do Brasil, na pessoa do Almirante PUNTEL, um
veleiro Optimist

que recebeu a denominação de

NL (Navio Ligeiro) Aurélio, em

homenagem ao primeiro escoteiro brasileiro, Aurélio de Azevedo Marques, filho do
Suboficial Amélio de Azevedo Marques, que fez sua Promessa Escoteira ainda em Londres
onde se encontrava com a família por ocasião da aquisição de navios pela Marinha do
Brasil, em 1910, trazendo nas cobertas do cruzador Minas Gerais o Escotismo para as
terras brasileiras. O Almirante MELLO havia nos lembrado que o Almirante PUNTEL
sempre se refere à pessoa do então jovem Aurélio pela importância de sua atitude e gestos,
marcando o início do Movimento Escoteiro no Brasil.
Sugestão dada pelo VA MELLO e muito bem aceita por toda tripulação do Velho Lobo.

Novembro – Expandindo a Mentalidade Marítima

Dia 10 de novembro aconteceu o 28º ELO Nacional (Escoteiros Locais em Operação)
com o tema “Descobrir um Mundo Novo”, no 27º Distrito Escoteiro Impisa, que congrega 15
Grupos Escoteiros do Setor Leste Paulista
O evento ocorreu este ano na cidade de Mogi Guaçú/SP, na rua Antonio Freitas, 421
– Parque Cidade Nova, em um Ginásio de Esportes daquele município.
Naquele Distrito Escoteiro não há nenhum Grupo Escoteiro do Mar e a organização,
aproveitando o tema proposto “Descobrir um mundo Novo” fez o convite, através dos
Chefes Douglas e Erik, em nome da Comissária Distrital Ana Paula Leme de Carvalho para
que realizássemos um estande sobre Escotismo do Mar, mostrando algumas
características, cultura e equipamento pertinentes a Modalidade do Mar.

Dezembro – Solenidades e Reuniões de final de ano.
Estivemos presentes ao menos em dois eventos da Marinha do Brasil, a saber, a
Cerimônia de Passagem de Comando do 8º Distrito Naval no último dia 05 de dezembro
onde o Vice-Almirante Cláudio Henrique MELLO de Almeida passou o comando para o
Vice-Almirante Sérgio Fernando de Amaral CHAVES.

No dia 13 estivemos presentes à solenidade alusiva ao Dia do Marinheiro, junto com
toda equipe da Coordenação Nacional da Modalidade do Mar (CONAMAR), que vieram
prestigiar a solenidade do 8º Distrito Naval. São eles os Chefes: Marco Antonio BORTOLI
(Coordenador Nacional),Paranaguá/PR; Joelson DANILO Rodrigues Dantas (Adjunto
Estatística), Natal/RN; LEONARDO Ribeiro Martins (Adjunto Programa), Dourados/MS e
GUTEMBERG Felipe Martins da Silva (Adjunto Operações Náuticas), Campinas/SP;

e

ainda com o Coordenador Regional da Modalidade do Mar (COREMAR), Chefe Marcelo
TORRICELLI (Coordenador Regional), São Paulo/SP e TATIANA Passagem (Adjunta) de
Santos/SP. com quem após o evento em si, seguiram para Bertioga embarcando no veleiro
MS AMIZADE para reunião de equipe com a finalidade de orientações dos rumos para o
novo ano de 2020.

Durante as reuniões da equipe CONAMAR, com a presença da equipe
COREMAR foram definidos pontos para aprimoramento da aplicação do Programa
Educativo, Planos de Crescimento, Atividades Náuticas, como o AJURI Nacional e a
Regata Escoteira do Mar que serão divulgados oportunamente.

Desejamos a todos, homens e mulheres do Mar, Civis e Militares, os mais sinceros
votos de um Feliz e abençoado Natal com os que amam e um 2020 de muitos desafios,
mas com derrotas bem planejadas e que permitam demandar portos seguros, afinal, “Os
grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e tempestades” – Epícuro de
Samos
Sempre Alerta e Bons Ventos!
“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
WESLEY Gonçalves da Cruz
Capitão de Fragata
Comandante do EsqdHU-41

O 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte (HU-41)
O Esquadrão HU-41 tem como missão realizar ações de busca e salvamento (SAR), inspeções
navais nos rios e mares na área de jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval (Portal da Amazônia),
apoio à Capitania dos Portos, aos Navios do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte e ao
2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, a fim de contribuir para o combate às atividades ilícitas na
região, quais sejam, crimes ambientais, tráfico de entorpecentes e de armas, descaminho, garimpo
ilegal, dentre outros. Contribui, ainda, com Assistência Cívico Social (ACISO) às populações
ribeirinhas e ações de Garantia da Lei e da ordem.

Aeronaves no hangar do Esquadrão HU-41

Histórico:
O 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte (HU-41) está instalado no Hangar
da ALA 9, fruto de um Acordo de Cooperação assinado entre a Marinha do Brasil (MB) e a Força
Aérea Brasileira (FAB).
Exterioriza-se a interoperabilidade entre a MB e a FAB, sobressaindo o elevado nível de
prontidão e profissionalismo dos integrantes do Esquadrão, que apesar do pouco tempo de criação,
mostram-se prontos e qualificados a executar suas tarefas, apoiar as Forças irmãs e cumprir as missões
que lhe são designadas.
O Esquadrão conta com três helicópteros UH-15 Super Cougar (H225M), provenientes do
projeto H-XBR que foi firmado em 2008 entre o Ministério da Defesa e o Consórcio Airbus
Helicopter/Helibras para a produção, a industrialização, o desenvolvimento e o fornecimento de 50
helicópteros de médio porte destinados às três Forças Armadas.. Suas características são inteiramente
apropriadas para o ambiente operacional da Amazônia devido a sua tecnologia e versatilidade.
Após a incorporação, recebeu a alcunha de “Hipogrifo”, criatura lendária com as patas
dianteiras, asas e cabeça de águia e corpo e pernas traseiras de um cavalo. Em voo, os hipogrifos são
ágeis e velozes, combinado com as suas garras e bico, faz do hipogrifo um excelente combatente. Daí
nasceu o lema do Esquadrão: “Guardião da Amazônia, o Gigante do Norte”.

Características da Aeronave H225M Super Cougar:

Autonomia: 03h 50min
Velocidade de Cruzeiro: 140kt (277km/h)
Tripulação Básica: 2 pilotos, 1 mecânico de voo e 1 fiel.
Capacidade de transporte: Até 28 militares com Equipamento Individual de Combate.
Macas: Até 11 (com 4 médicos/ enfermeiros).
Capacidade de carga externa: 3,8 Toneladas com 02h20m de autonomia.
Principais missões: Desembarque em vôo librado, Fast Rope, Rappel, Hello Casting, Lançamento de
Paraquedista, Thetered Duck, Transporte de Carga, Apoio Humanitário, Combate a incêndio, Transp.
Administrativo, EVAM, Pick-up, VERTREP, Esclarecimento, SAR diurno e noturno.
Armamento: Possui duas janelas de correr na porta dianteira da cabine para operar metralhadoras
7,62mm laterais.

Atividades Operativas:
A aeronave Super Cougar (H225M) é o maior helicóptero da Marinha na região amazônica
sendo largamente empregada em adestramentos e missões operativas. A fim de exemplificar a ação
do Esquadrão, foi empregada na Garantia da Lei e da Ordem (Operação Verde Brasil). A aeronave foi
utilizada para identificar focos de queimadas, transporte de brigadistas e combate direto ao incêndio,
utilizando o equipamento "Bambi Bucket".

Aeronave na missão GLO-Ambiental na Amazônia.
Um outro exemplo na GLO Verde Brasil foi a Operação conjunta para combater garimpos
ilegais na região de Marabá, no Pará. A atuação contou com efetivo de aproximadamente 180 agentes
e com três aeronaves, sendo dois helicópteros do Exército Brasileiro e uma aeronave da Marinha do
Brasil.

Operação conjunta com aeronaves do EB.

O Esquadrão foi acionado para diversas missões SAR onde podemos destacar o resgate de um
pescador que caiu no mar e ficou à deriva por 20h a aproximadamente 181 quilômetros da cidade de
São Luís–MA, no dia 02 de outubro de 2019.

Esquadrão HU-41 realizando resgate do náufrago.

O Esquadrão também esteve presente no desfile Fluvial do Círio de Nazaré, evento religioso
mais importante para cidade de Belém-PA.

Aeronaves durante o desfile do Círio Fluvial
As aeronaves do Esquadrão estão sendo empregadas no combate as manchas de óleo nas praias
do Norte e Nordeste, no contexto da Operação “Amazônia Azul, mar limpo é vida”.

Futuro:
1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral do Norte sempre estará pronto e adestrado para
operar na área do 4º Distrito Naval, realizando ações de salvamentos, resgates, inspeções navais, em
apoio a Capitanias dos Portos e aos navios do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte,
em adestramentos do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas. Levando o nome da Marinha do Brasil
para uma região muito necessitada e com características bem peculiares.

“GUARDIÃO DA AMAZÔNIA, O GIGANTE DO NORTE, HIPOGRIFO”

