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Colaboração: CMG (RM1) Ronald dos Santos Santiago.

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. Cuidem-se!
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!

PALAVRAS DO ALMIRANTE
Cesar Lopes Loureiro
Vice-Almirante (FN)
Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais: histórico, missão e carreira do
Fuzileiro Naval
O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN) é uma Organização Militar subordinada ao
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, situada na Fortaleza de São José, no Rio de Janeiro, e
tem como missão exercer as atividades inerentes à administração geral do pessoal Fuzileiro Naval.
Encarrega-se das questões relacionadas com o preparo técnico e com a carreira do Oficial e Praça
Fuzileiro Naval, enquanto na ativa, e durante a sua situação na inatividade, bem como com a
assistência aos seus dependentes.
A história da Organização se inicia em 1966, pelo Decreto n° 58.302, com a denominação inicial de
Organização de Apoio do Corpo de Fuzileiros Navais. Em janeiro de 1971, passou por uma
modificação em sua designação alterada para Comando de Apoio do Corpo de Fuzileiros Navais
(CApCFN), até que, em 1995, o Ministro da Marinha, em suas Orientações Ministeriais, reorganizou o
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) dividindo o CApCFN em Comando do Pessoal
de Fuzileiros Navais e Comando do Material de Fuzileiros Navais. Assim, o CPesFN foi criado pela
Portaria Ministerial nº 11, de 10 de janeiro de 1997 e ativado em 20 de março do mesmo ano.
Para cumprir a sua missão, o CPesFN é comandado por um Oficial-General, hoje no posto de ViceAlmirante (FN). As atividades exercidas pelo Comando contam com departamentos que fazem a
gestão do pessoal militar, como o Departamento de Oficiais, de Praças, de Ensino, de Recrutamento e
Seleção, de Apoio à Carreira, além de contar com a Secretaria da Comissão de Promoção de Praças.
Os setores realizam uma contínua busca no aprimoramento das atividades sob sua responsabilidade.
São realizados estudos que pautam as decisões de planejamento, recrutamento, oportunidades de
cursos, visando à excelência da carreira do Fuzileiro Naval frente às novas necessidades da sociedade.

Subsidiando as decisões do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, os Departamentos de
Oficiais e de Praças são responsáveis por tarefas como planejar e supervisionar a carreira do militar
do CFN, bem como a sua distribuição, além de elaborar propostas sobre normas e prover dados
necessários aos processos seletivos, às missões e às comissões no exterior, como também, às
Comissões de Promoção de Oficiais (CPO) e de Promoção de Praças (CPP).
O Departamento de Ensino exerce a supervisão pedagógica dos cursos ministrados nas Organizações
Militares de ensino comandadas por Oficial do Corpo de Fuzileiros Navais, orientando, coordenando
e controlando as atividades e emitindo pareceres técnico-pedagógicos. Ao setor cabe também a
coordenação do Estágio de Preparação para Futuros Imediatos e Futuros Comandantes de OM.
O recrutamento e a seleção do pessoal para o Corpo de Praças de Fuzileiros Navais é atribuição do
Departamento de Recrutamento e Seleção que coordena as etapas dos concursos aos Cursos de
Formação de Soldados Fuzileiros Navais e Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais, Curso
Especial de Habilitação para promoção a Sargentos, Curso de Especialização e a seleção de militares
para o Estágio de Habilitação de Sargentos e para cursos de carreira e cursos extra carreira. Os
processos de elaboração de provas são fiscalizados e coordenados pelo setor que ainda é
responsável pelo planejamento e aplicação da seleção psicológica.
O acompanhamento disciplinar do militar do CFN é realizado pelo Departamento de Apoio à
Carreira que verifica o envolvimento com a justiça militar e civil, a exclusão do serviço ativo da
Marinha e assuntos afetos a direitos regulamentares, assim como concessão de medalhas, cômputo
de tempo de serviço, obrigações, direitos e deveres.
A Comissão de Promoção de Praças (CPP), presidida pelo Imediato, é composta por uma assessoria
que possui o objetivo de elaborar processos de avaliação e resoluções assessorando o Comandante
acerca de promoção na carreira e seleção de curso para Praças.
O Comando exerce ainda o acompanhamento das missões executadas pelas OM subordinadas: O
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), situado na Ilha do Governador ( Rio de
Janeiro –RJ), e o Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), localizado em
Campo Grande - RJ.
Com intuito de aprimorar a formação dos Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais, capacitando-os a
enfrentar, em melhores condições, as demandas contemporâneas que hoje não se restringem
apenas aos conhecimentos operativos, foi modernizado o Itinerário Formativo no CFN que entrará
em vigor neste ano. As alterações incluíram uma atualização do Currículo do Ensino Profissional do
Curso de Formação de Oficiais; do Estágio de Qualificação Técnica em Guerra Anfíbia (E-QTe-Ganf),
introduzido no ciclo pós-escolar da Escola Naval em substituição ao Estágio Especial de Guerra
Anfíbia; do Curso de Aperfeiçoamento em Guerra Anfíbia e Expedicionária (C-Ap-GanfE) e do Curso
de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais do CFN (C-ApA-CFN) baseado no currículo do Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAOCFN). O C-ApA-CFN, com duração de 11 meses, será composto por
uma parte operativa e uma parte acadêmica, essa ministrada por meio de convênios com a
Universidade Federal Fluminense (UFF) e com a Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Neste ano de 2019, o CPesFN completará 22 anos de atuação. Ao longo desse período, o Comando
passou por momentos de grandes transformações e desafios visando à excelência na execução de sua
missão basilar na carreira de Oficiais e Praças Fuzileiros Navais, no contexto do Sistema de
Planejamento de Pessoal da Marinha, para melhor atender e contribuir com as necessidades
contemporâneas.
ADSUMUS!

Praça Gorro de Fita, ao fundo fachada do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais

Comissão de Promoção de Praças, ao centro, o Comandante-Geral do CFN, Almirante de Esquadra
(FN) Alexandre, à direita o Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais, Vice-Almirante (FN) Loureiro,
e demais membros da CPP.

Cerimônia de Passagem de Comando do CPesFN realizada em maio de 2018

Aplicação do Exame de Escolaridade do Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Soldados
Fuzileiros Navais no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Uma experiência única, com serviço de chá completo e música ao vivo, no cenário mais
charmoso da baia da Guanabara.
- Todo terceiro sábado de cada mês. Inicio 16/02/2019;
- Encontro no “Espaço Cultural da Marinha” às 13h;
- Credenciamento;
- Visita ao Espaço Cultural da Marinha: Submarino, Navio da Segunda Guerra Mundial,
Helicóptero Naval, Nau Capitania; - Embarque às 14h em uma escuna que conduz os
visitantes até a Ilha Fiscal onde serão recepcionados por guia de turismo que os levará a
fazer uma viagem no tempo, conhecendo a Bela Ilha, cenário do Último Baile do
Império;
- Após a visita, é oferecido um chá elegante nos mesmos salões onde aconteceu o Baile
do Império;
- Música ao vivo;
- Às 17h os visitantes embarcam de retorno ao cais.
Uma tarde inesquecível. Venha comemorar seu aniversário ou de quem você ama!
Valor: - R$210,00 em 2x cartão de crédito; ou
- R$195,00 (desconto para pagamento a vista em transferência bancária);
- Desconto de 50% para crianças de 3 até 9 anos.
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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 MARÇO DE 2019
01: 23º Aniversário do Comando da Força de Superfície;
01: 23º Aniversário do Comando da 1º Divisão da Esquadra;
01: 23º Aniversário do Comando da 2º Divisão da Esquadra;
01: 82º Aniversário da Comissão Naval Brasileira em Washington;
03: 249º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha;
05: 42º Aniversário da Fragata Defensora;
06: 23º Aniversário do Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha;
07: 211º Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais;
08: 62º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela
Alves;
09: 19º Aniversário do Navio-Veleiro Cisne Branco;
10: 21º Aniversário do Grupamento de Mergulhadores de Combate;
10: 03º Aniversário do Navio Doca Multipropósito Bahia;
11: 25º Aniversário da Corveta Frontin;
11: 03º Aniversário da Policlínica Naval de Rio Grande;
16: 24º Aniversário do Centro de Perícias Médicas da Marinha;
17: 06º Aniversario do Escritório de Ligação do Abastecimento junto à
Força de Fuzileiros da Esquadra;
17: 10º Aniversário do Navio de Assistência Hospitalar Tenente
Maximiano;
18: 64º Aniversário do Serviço de Sinalização Náutica do Oeste ;
18: 9º Aniversário do Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha;
19: 42º Aniversário do Serviço de Assistência Social da Marinha;
20: 22º Aniversário do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais;
20: 22º Aniversário do Comando do Material de Fuzileiros Navais;
22: 02º Aniversário da Diretoria Industrial da Marinha;
25: 59º Aniversário do Comando do 7º Distrito Naval;
27: 22º Aniversário da Pagadoria de Pessoal da Marinha;
28: Dia das Comunicações Navais;
30: 24º Aniversário da Diretoria de Sistemas de Armas da Marinha;
31: 41º Aniversário da Fragata Constituição; e
31: 11º Aniversário da Diretoria- Geral de Desenvolvimento Nuclear e
Tecnológico da Marinha.
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A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Março 2019 votos de: saúde,
felicidades e muitos anos de vida no nosso convívio.

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

VISITE A PÁGINA DA MARINHA DO BRASIL NO FACEBOOK

21º Aniversário da SOAMAR SOROCABA
No dia 6 de fevereiro a Soamar Sorocaba, presidida por Paulo Moreira, comemorou o
21º aniversário de sua fundação, pelo Professor Adilson Cézar, em concorrido almoço
realizado no Centro Industrial Nuclear de Aramar (CINA), Iperó – SP, onde foram
recebidos pelo Vice-Diretor do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP)
CMG TITO, e pelo Diretor do CINA CMG (EN) MIRANDA.
Os participantes também se confraternizaram com o Diretor do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo, Vice-Almirante NORIAKI, que chegou após o almoço para
cumprimentar os presentes e o presidente Paulo Moreira pela passagem da data
A presidente da Soamar Campinas, Christiane Chuffi, prestigiou o evento.

Almoço com o Almirante
No dia 13 de fevereiro o Comandante do 8º Distrito Naval, Vice- Almirante
Claudio Henrique MELLO de Almeida, promoveu, na sede do comando, um
almoço de confraternização com membros da SOAMAR. Na ocasião aproveitou
para falar dos projetos prioritários em andamento na Marinha.
A presidente da Soamar Campinas Christiane Chuffi prestigiou o evento.
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PALAVRA DE ESCOTEIRO
Gutemberg Felipe Martins da Silva
Chefe do 102ºSP Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo

Encontro Nacional da Modalidade do Mar – ENAMAR
Nos dias 09 e 10 de fevereiro, na cidade do Rio de Janeiro/RJ e Niterói/RJ, realizou-se o
Encontro Nacional da Modalidade do Mar – ENAMAR, que reuniu Chefes escoteiros do Mar de
diferentes Estados brasileiros.
O propósito maior do ENAMAR é oportunizar o congraçamento entre os Chefes Escoteiros do
Mar de todo o país, permitindo uma troca de conhecimento prático do desempenho das atividades
escoteiras além de permitir momentos de muito intercâmbio e de amizade.

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”. Na
sequência o Vice-Almirante (RM1) Domingos SAVIO Almeida Nogueira, Presidente do Conselho do
CCME e Diretor da Procuradoria da Marinha dirigiu a palestra intitulada “A Amazônia Azul –
patrimônio brasileiro no Mar” e a seguir aconteceu a palestra intitulada “Aspectos da atividade de
esportes e recreio – NORMAM-003 DPC realizada pela Capitão-Tenente (T) HELENICE, da DPC.
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.

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

Vice-Almirante SÁVIO explanando sobre a importância do litoral e de suas riquezas e atendendo
pacientemente as dúvidas.

A CT (T) HELENICE retirou muitas dúvidas importantes sobre as regras da NORMAM-003 DPC .

Ao término da palestra do VA SÁVIO, o mesmo realizou perguntas sobre o tema apresentado aos
participantes, brindando os acertadores com livros do tema. Na foto os Chefes Marcelo Teixeira
(Rio Grande/RS), Coordenador Adjunto da CONAMAR, Gutemberg (Campinas/SP), 102º GEMar
Velho Lobo e Marcelo Torricelli (São Paulo/SP), Coordenador Regional da Modalidade do Mar SP.

As palestras foram muito próprias para os Chefes Escoteiros do Mar, que têm como
responsabilidade a manutenção e propagação da Mentalidade Marítima entre seus jovens.
Foi lançado pelo Chefe Marcelo Teixeira o tema do Grande Jogo Naval 2019, que será “Uma
Aventura no Mar” onde os jovens irão explorar as aventuras dos grandes navegadores, como
Schekleton, Scott, Amundsen, Amyr Klink, Beto Pandiani e outros ligada as atividades para
conquista da Insígnia Mares Limpos.

Encerrada o momento das palestras no CCME, a Marinha do Brasil contribuiu com o
transporte dos participantes até a sede o IATE CLUBE DE ICARAÍ, na cidade vizinha de Niterói,
através de ônibus próprios, onde se iniciou diferentes atividades próprias ao Escotismo do Mar.
A atual Coordenadora Nacional da Modalidade do Mar (CONAMAR), Chefe Estelina Terra
(55º SP GE Morvan Dias) apresentou o diagnóstico de efetivo de nossa Modalidade, que saltou de
4048 em 2015 para 6123 em 2018, com aproximadamente 100 Grupos Escoteiros do Mar
espalhados por todo o Brasil.

Chefe Estelina Terra realizando sua apresentação

Entre as oficinas realizadas nos dias 09 e 10 foram temas: Plano de Manutenção do Material
Náutico em um GEMar – Chefe Erval Allemand do 7º RJ GEMar Benevenutto Cellini; Refugiados
no Escotismo Mundial – Chefe Patricia Gorisch do 55º SP GE Morvan Dias; Especialidades e o
Programa Escoteiro da Modalidade do Mar – Chefe André Torricelli, 123º RJ GEMar Almirante
Saldanha; Álcool e Drogas na Juventude – Chefe Paula Victório, 55º SP GE Morvan Dias; Insígnia
Mares Limpos – Chefe Ruben Tadeu,

Presidente da Região Escoteira do Rio de Janeiro;

Organizando um Cruzeiro Escoteiro – Chefe Luis Henrique, 104º RJ GEMar Velho Gaviões.
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

Visão da parte estrutural da Ilha da Boa Viagem

108 degraus levam os visitantes até a parte superior da Ilha da Boa Viagem

No domingo, dia 10, após as palestras mencionadas o Chefe Sérgio Marangoni, membro do
Conselho de Administração Nacional (CAN), conduziu os trabalhos onde pode explanar as diretrizes
de seu mandato e se despediu, uma vez que encerra seu período em abril próximo. Também se
discutiu a sucessão da equipe CONAMAR, onde foram lançados os nomes de Chefes presentes ao
evento, a saber, Chefe Marcelo Teixeira (RS), Chefe Marco Bortoli (PR), Gutemberg Martins (SP) e
Maria Soares (RN).

Chefe Sérgio Marangoni Conselheiro do CAN

Também foi lançado o desafio da realização do Ajuri do Mar para o final de 2020 e três
Regiões Escoteiras se candidataram: RJ, RN e SC. Para sediar o próximo ENAMAR se candidataram
RS, PR e SP e o Rio de Janeiro lançou a ideia de um “Encontro Mundial dos Escoteiros do Mar”.
Estiveram presentes no evento Chefes Escoteiros do Mar de sete Regiões Escoteiras, RS, PR,
SP, RJ, SE, RN e CE com a presença de 53 participantes.
A Comitiva da Região São Paulo foi representada por quatro Grupos Escoteiros, sendo 13º
GEMar Almirante Barroso (Santos/SP), 55º GE Morvan Dias (Santos/SP), 102º GEMar Velho Lobo
(Campinas/SP) e 393º GEMar Legatis Régis.

Comitiva da Região São Paulo

Por último a Coordenadora Nacional, Chefe Estelina Terra agradeceu o apoio recebido durante
seus quatro anos a frente da equipe CONAMAR, enfatizando que sua falta inicial de conhecimento
náutico foi suprida pelo inconteste apoio oferecido pelos Chefes Marcelo Teixeira, atual Adjunto
CONAMAR, Chefe Sérgio Marangoni, CAN e Chefe Gutemberg Martins.
Até o próximo Encontro Nacional da Modalidade do Mar!
Bravo Zulu à Comissão Organizadora!
Bravo Zulu à Coordenação Nacional da Modalidade do Mar!

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

