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Formando Marinheiros
Uma valorosa derrota começou a ser traçada no dia 10 de janeiro de 2011,na Escola de Aprendizes de Marinheiro do
Ceará ( EAMCE), com a apresentação de 585 jovens oriundos de
. diversos estados brasileiros, cheios de motivação e
esperança, para compor a Turma Delta/2011 do Curso de Formação de Marinheiros , com um único objetivo: servir à
Marinha do Brasil na defesa da Pátria.
De início, esses candidatos a aprendizes-marinheiros, ainda desacostumados com as rotinas da Escola, começaram a
observar tudo com fascínio; cerimoniais, rotinas, toques de apitos, tradições navais, o que antes não manifestava
nenhuma atenção, agora passava a fazer parte da vida diária de cada aluno – futuro marinheiro.
O percurso foi marcado por mares encapelados, momentos difíceis, saudades da família, intensa rotina diária,
envolvendo aulas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval, além de treinamentos físicos, formaturas, estudos
obrigatórios, fainas diversas, serviços diários e noturnos; todos superados pelo companheirismo, pela força e pela
vontade de cumprir a derrota necessária para se tornar marinheiro. Também houve dias de mar de almirante, viagem
de instrução, visitas a navios, licenças especiais, recreação e competições esportivas.
Neste período, procuramos com profissionalismo e dedicação, transmitir a esses jovens os ensinamentos básicos
relativos às atividades profissionais e militar-naval, além dos ensinamentos relativos ao aperfeiçoamento do caráter e
ética militar, procurando infundir, entre outros, preceitos de espírito marinheiro, disciplina, coragem, tenacidade, honra
e lealdade.
Após cerca de onze meses, marcados por intensas atividades diárias aliadas a um convívio fraterno e salutar entre
Oficiais, Praças, Professores e Instrutores, a EAMCE realizou, no dia 16 de dezembro de 2011, a entrega da Turma
Delta/2011, a maior turma já formada em 147 anos de sua história, composta por 548 marinheiros, para compor as
tripulações dos navios e OM de terra da Marinha do Brasil.
Ao ver a concretização da nobre missão desta Organização Militar – “Formar marinheiros para o Corpo de Praças da
Armada” – tenho a certeza do dever cumprido que nos enche de orgulho, levando-nos a acreditar, a cada dia, na opção
da carreira que abraçamos. Somos profissionais do mar, conscientes da responsabilidade que temos em servir à
Marinha do Brasil na defesa da Pátria.
Aos novos marinheiros, é chegado o momento do embarque, onde será passado algo que esta Escola não pôde lhes
oferecer: a experiência da vida no mar e as tradições de nossos navios. Aprendam a lidar com o tempo ruim e a
apreciar o mar calmo.
Bons Ventos e Mares Tranqüilos!
Sociedade Amigos da Marinha de Campinas
Acesse nossa página: www.soamarcampinas.org.br
E-mail: soamar@soamarcampinas.org.br
Telefones: +55 16 30111250/+55 19 81427419.
Presidente SOAMAR Campinas Christiane Chuffi.
Produção e divulgação: Christiane Chuffi.
Revisão: CMG (RM1) Ronald dos Santos Santiago.
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Solenidade militar presidida pelo Comandante do 3º Distrito Naval

Mensagem da Presidenta da República por ocasião da cerimônia do Dia do Marinheiro.
Celebramos hoje, 13 de dezembro, o Dia do Marinheiro, em uma justa homenagem ao Patrono da Marinha,
Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês de Tamandaré, nascido neste dia há duzentos e quatro anos.
Consagrado Herói da Pátria em 13 de dezembro de 2004, o Almirante Tamandaré é um exemplo de bravura e de
atuação dedicada à consolidação da nossa soberania e à construção do que é, hoje, o Estado Brasileiro. A Marinha
vem perpetuando o seu legado por meio do trabalho de vocês, homens e mulheres comprometidos com a
excelência dos serviços prestados à Nação. Acompanhei, ao longo deste ano, os excelentes resultados alcançados
pela Força Naval, sempre em permanente evolução, em constante aprimoramento científico-tecnológico e
buscando adequar-se ao atual estágio de inserção político-estratégico do Brasil no cenário mundial. O Programa
de Desenvolvimento de Submarinos, com o respaldo do Programa Nuclear da Marinha, já é uma realidade. Pude
constatar isso em julho, na cerimônia de início de construção dos submarinos convencionais SBR em Itaguaí, no
Rio de Janeiro, que serão os antecessores do nosso primeiro submarino com propulsão nuclear. A consecução
desse Programa nos dará uma notória capacidade dissuasória na "Amazônia Azul". Avançamos também na
construção dos Navios-Patrulha de 500 toneladas. Dois já foram incorporados - os Navios Patrulhas "Macaé" e
"Macau" - e já foi contratada a construção de mais cinco deles em estaleiro nacional, de um total de vinte e sete,
que serão empregados em nossas águas jurisdicionais, em especial nas proximidades das principais bacias
petrolíferas e na área do Pré-Sal. A Marinha do Brasil ganhou ainda maior destaque internacional neste ano. Além
de sua efetiva atuação na "Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti" (MINUSTAH), nossa Força
Naval agora compõe e comanda a Força Tarefa Marítima da "Força Interina das Nações Unidas no Líbano"
(UNIFIL), primeira operação de paz no mar conduzida pela Organização das Nações Unidas. Devemos lembrar
também das imprescindíveis atividades cotidianas, como a assistência médico-hospitalar prestada à população
ribeirinha pelos "Navios da Esperança" na Amazônia e no Pantanal e a patrulha diuturna de nossas águas
jurisdicionais, garantindo a salvaguarda da vida humana no mar e a defesa dos interesses nacionais. Uma Força
Naval de excelência e bem equipada é fundamental para que ocupemos lugar destacado no ambiente naval.
Trabalharemos para que o Brasil tenha uma Marinha cada vez mais moderna e bem preparada, de porte compatível
com a importância que nosso País tem hoje no cenário internacional. Marinheiros, Fuzileiros Navais e
Funcionários Civis! Homens e Mulheres, provenientes de todas as partes do País, e que dedicam suas vidas a
servir à Pátria! Como Presidenta da República, representando aqui o povo brasileiro, cumprimento a todos pela
passagem dessa data tão significativa. A postura das senhoras e dos senhores, sempre positiva, leal e dedicada à
nação, reafirma a Marinha Brasileira e nossas Forças Armadas como instrumento de garantia da democracia e da
soberania de nosso País. Parabéns Marinha do Brasil!
DILMA ROUSSEFF Presidenta da República Federativa do Brasil 13.12.2011
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Espaço SOAMAR Campinas
Datas Comemorativas do Mês
DEZEMBRO

05:
05: 88º Aniversário da Diretoria do P essoal
Militar da Marinha
07:
07: 27º Aniversário do Navio de Assistência
Hospitalar Carlos Chagas
12:
12: 22º Aniversário da Corveta
Corveta Inhaúma
12:
12: 17º Aniversário do Submarino Tamoio
13:
13: DIA DO MARINHEIRO
15:
15: 28º Aniversário do Navio Balizador Tenente
Castelo
25:
25: Natal
29:
29: 248º Aniversário do Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro

Formatura de Guarda Marinha
No dia 7 de dezembro , na sede do Comando do 8º
Distrito Naval, prestigiamos a cerimônia de formatura
da engenheira Márcia Ferraresi Araújo, Vicepresidente licenciada da Soamar Campinas, Na
ocasião, ela foi nomeada Guarda- Marinha sendo
designada para o Serviço Militar Voluntário no Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo. A Soamar
Campinas, parabeniza-a , deseja-lhe sorte e sucesso
profissional.

Aniversariantes do mês de
Dezembro.
Dezembro.
Felicidades,
Felicidades, saúde e paz para
todos!
todos!

20/12: Fernando Vaqueiro

A Presidente da
Soamar Campinas, ao
findar 2011,
renova o
compromisso de
continuar divulgando
a nossa Marinha do
Brasil e deseja a
todos soamarinos:
Boas Festas e um
2012 repleto de
realizações.

Prê
Prêmio Santander de Empreendedorismo para
uma Soamarina
A Soamarina Márcia Ferraresi Araújo foi a vencedora do
Prêmio Santander de Empreendedorismo 2011 na
categoria Produtos e Serviços. O projeto de engenharia
apresentado
foi
de
um
módulo
automatizado
para cadeira de rodas convencional.
Esse
módulo
de
baixo
custo
possibilita
ao
portador de deficiência física a escolha de torna - lá manual
ou
motorizada
de
acordo
com a necessidade do cliente. O produto oferece mais
acessibilidade
a
todas
as
classes
sociais e redução dos efeitos colaterais ocasionados pelas
cadeiras de rodas tradicionais (convencional ou motorizada).

Espaço SOAMAR Campinas / SOAMAR Brasil
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Poema escrito pala soamarina Marilene Laubenstein
Eu, minha irmã caçula e minhas primas...
Em tempos que o bonde cursava a Orla Marítima ...
Santos , anos 60
Por um momento eu ....
Ainda muito menina ...
Fomos ...
O Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN) realizou, nos dias 20 e 21 de outubro, na sua sede, no Rio Grande (RS), o II Encontro
Bem ousadas ...
das
Não me lembro sequer que roupa usava !
O gigante SS BRASIL atracado no Porto !
Deslumbrada e agarrada nas mãos das pequenas ...
Ora... estivadores apressados cruzavam meu caminho
Ora... pesados carrinhos de mão ...
Ora... bonitos Marinheiros de branco luminosos!
E eu...uma menina no comando e na promessa
De que o Gigante dos anos 60 me esperaria por todo o tempo necessário.
Consegui... entramos ,e...
O recém inaugurado SS BRASIL, nos recebeu...
Fiquei maravilhada...
Um belo piano de cauda, me esperava ... e eu
Dedilhei e toquei...
O repertório foi para os Marinheiros ...
As águas ainda cristalinas do mar
E as pesadas ondas batiam e rebatiam ...
E então o Porto de Santos
Assumiu um belo por do sol,
Que atracado ainda no meu tempo...
Lembro-me bem ...
E ... ontem Dia do Marinheiro...
Recebi uma medalha...
Anos se passaram ...
No ano de 1958, chegou o novo Brasil (agora com S) com suas linhas
Os Marinheiros em lindas fardas
modernas e arrojadas para a época, com casco e superestrutura da
Ainda persistem em meu coração .
cor branca. Foi um dos mais belos transatlânticos dos anos dourados.
Mil beijos aos Soamarinos !

.

SOAMAR Campinas participa do encerramento do curso da
ADESG – Campinas
A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – ADESG/Campinas, promoveu em 7 de
dezembro a Seção Solene de Encerramento do XXVII Curso de Estudos de Política e Estratégia e a sua
Confraternização Anual. A ADESG/Campinas tem como sua representante a Soamarina Ana Maria Cunha.
A SOAMAR Campinas esteve prestigiando estes eventos e parabeniza os Estagiários concludentes do curso
e a Sra. Ana Maria Cunha e seu marido Nelson Luis Cappeli pela brilhante condução da ADESG/Campinas.
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Agraciados coma Medalha Amigo da Marinha
Na cerimônia comemorativa ao Dia do Marinheiro realizada ,no Comando do 8º Distrito Naval, no dia 13 de
dezembro, várias personalidades foram agraciadas, pelo Vice-Almirante Gusmão, com a medalha "Amigo da
Marinha". Entre as personalidades destacamos a Senhora Maria Teresa Gusmão, esposa do almirante Gusmão e
cinco campineiros: Roberta de Toledo Bittar (Advogada), Marilene Laubenstein (Poetisa), Ana Maria Cunha
(Representante da ADESG/Campinas), Mario Bozza Junior (Médico), Wesley Pacheco (Empresário).
A SOAMAR Campinas cumprimenta os agraciados e deseja boas-vindas aos seus novos associados.

Fotos da Cerimônia

A Senhora MARIA TERESA DA FONSECA HERMES ORNELLAS DE GUSMÃO esposa do Comandante do 8º DN
Também foi agraciada com a medalha “Amigo da Marinha”.

