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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
SOAMAR Campinas
Por uma mentalidade marítima!
ALMOÇO COM ALMIRANTE no Centro
Cultural da Marinha em São Paulo

Palavra do Soamarino
Por: Márcia Ferraresi Araújo
Vice Presidente SOAMAR Campinas
marcia_ferraresi@hotmail.com

É com muita satisfação que tenho a honra de ser
membro da SOAMAR Campinas. Quando entrei para
a Sociedade tive a oportunidade de estar mais próxima
dos assuntos relacionados às potencialidades de nossas
Águas Jurisdicionais Brasileiras, além da atuação da
Marinha do Brasil na defesa dessa grande causa.
Alguns anos se passaram e fui convidada para
assumir a Vice Presidência ao lado da Christiane
Chuffi.
Durante
esse
mandato
procuramos
desenvolver projetos junto aos membros da Sociedade.
Entre eles: O Mar para Dentro do Brasil, Espaço
Soamar Sustentabilidade e, futuramente, as Jornadas do
Mar e Fluvial Brasileira.
Todos esses projetos e as atividades que
participamos junto à Marinha do Brasil são
divulgadas em nosso Boletim Informativo mensal para
toda a comunidade Soamarina e também para as
Organizações Militares, além de compartilhar as
nossas atividades junto à Escola Naval da Marinha
Portuguesa.
Quero aproveitar esse momento em que o nosso
Boletim Informativo completa um ano para agradecer
a cada Soamarino, Comandantes, Almirantes,
Colaboradores externos ainda não Soamarinos que
colaboraram com a sua história, com o seu tempo para
fazer desse material de divulgação uma forte
ferramenta para a ampliação da conscientização pela
importância dos assuntos relacionados ao mar, as
águas interiores e agora pela Preservação ambiental
por meio do nosso Espaço Sustentabilidade.
Enfrentamos, superamos e continuaremos a
prosseguir por essa grande causa hoje e sempre
porque temos uma certeza: “O Destino do Brasil
também depende do Mar.”
Um grande abraço.
Saudações Soamarinas!

Acompanhe alguns flashs durante o almoço com o
Vice Almirante Bittencourt no dia 17 de março no
Centro Cultural da Marinha.

.
Sr. João Bala (Presidente da SOAMAR Santos), Sra.
Christiane Chuffi (Presidenta da SOAMAR Campinas) e o
Capitão dos Portos de Santos Gerson Luis Rodrigues da
Silva.

Capitão-Tenente Ester e Presidenta Christiane Chuffi.

Frase do mês
"Nenhuma batalha jamais foi ganha sem o poder
do entusiasmo."
(John Lord O Brian)

Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR Campinas
Para maiores informações e sugestões, acesse: www.soamarcampinas.org.br
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Espaço MARINHA DO BRASIL

Palavra do Almirante
Por: Vice Almirante Arnaldo de Mesquita Bittencourt Filho
(Comandante do 8º Distrito Naval)

AMAZÔNIA AZUL
A segurança na nossa última fronteira
Atualmente a área marítima brasileira atinge, aproximadamente, 3,5 milhões de km². O Brasil está pleiteando,
junto à Comissão de Limites da Plataforma Continental (CLPC) da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar (CNUDM), a extensão dos limites de sua Plataforma Continental, além das 200 milhas náuticas (370 km),
correspondente a uma área de 963 mil km².
Após serem aceitas as recomendações da CLPC pelo Brasil, os espaços marítimos brasileiros poderão atingir
aproximadamente 4,5 milhões de km². Uma área maior do que a Amazônia verde. Trata-se de outra Amazônia em
pleno mar, assim conhecida, não por sua localização geográfica, mas pelos seus incomensuráveis recursos naturais e
grandes dimensões.
No intuito de assegurar que essas riquezas permaneçam em solo pátrio a Marinha do Brasil (MB)desenvolve,
com recursos próprios, o “Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul” (SisGAAz). O SisGAAz contará com
vários subsistemas compostos por sensores de diversos tipos que têm o propósito de fornecer um quadro real das
ocorrências nas águas de interesse do Brasil, alguns dos quais já se encontram em funcionamento, outros em fase de
desenvolvimento e implantação.
A partir do seu pleno funcionamento o Brasil contará, à semelhança do que já existe para a Amazônia, pelo
Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM), com um sistema que possibilitará, dentre outros:
a) monitorar das águas a fim de garantir a exclusividade no manuseio dos recursos e impedir a sua utilização
não autorizada por outros países;
b) garantir o comércio marítimo pelo acompanhamento do tráfego mercante;
c) orientar as embarcações que necessitem de apoio, por meio da troca de informações e pela presença naval
em pontos focais;
d) reduzir ou eliminar os efeitos de incidentes que venham a poluir o ambiente marinho, bem como aqueles
conseqüentes de acidentes naturais;
e) garantir a salvaguarda da vida humana, resgatando pessoas de maneira mais rápida;
f) combater os ilícitos transnacionais;
g) prevenir fenômenos naturais extremos; e
h) agilidade e flexibilidade no compartilhamento das informações com órgãos governamentais extra-Marinha.
Para a implantação do SisGAAz é de importância, ainda, o desenvolvimento de radares de vigilância de curto,
médio e longo alcances baseados em terra, o sensoriamento remoto por radar ativo, câmeras tipo CCTV (Closed
Circuit Television) nos principais portos, e a aviação de vigilância marítima. Para tanto, a MB propõe que o SisGAAz
torne-se um projeto nacional, à semelhança do SIPAM, com a sua conseqüente inserção na agenda nacional.
BONS VENTOS
Por: Christiane Chuffi
Presidente da SOAMAR Campinas

No dia 17.03.2011 nos foi comunicado pelo Comandante do 8° Distrito Naval Vice-Almirante Arnaldo de
Mesquita Bittencourt Filho a passagem de comando do Distrito ao Vice-Almirante Luiz Guilherme Sá de
GUSMÃO
A SOAMAR- Campinas parabeniza ao Vice-Almirante Bittencourt pela brilhante condução do 8° Distrito
bem como o carinho e a presteza que sempre dedicou para essa SOAMAR. Nós Soamarinos de Campinas,
desejamos que sua assunção junto a Diretoria de Obras Civis da Marinha seja repleta de realizações e com a
certeza de contar sempre com o carinho, amizade e dedicação da SOAMAR – Campinas
BRAVO ZULU!
Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR Campinas
Para maiores informações e sugestões, acesse: www.soamarcampinas.org.br

Espaço MARINHA DO BRASIL

Palavra do Comandante
Por: CMG(RM1) RONALD dos Santos
Santiago
ronaldsantiago@uol.com.br

Mobilidade social
O ingresso nas Forças Armadas para seguir carreira é
realizado por concurso nacional, amplamente divulgado na
mídia. Quem é ou foi militar, ou tem parentes militares, ou
mesmo mantém interesse ou relações pessoais que permitam o
acompanhamento dos assuntos militares, sabe o quanto a
seleção é concorrida.
A vida castrense requer dedicação integral, interesse
em aprimorar-se nos diversos cursos de carreira, mediante
exames de seleção ou por voluntariado, que contribuem para
as futuras promoções, nomeações e exercícios de cargos.
Na marinha tive colegas, inclusive na Escola Naval, de
origem social humilde que, com esforço próprio, superaram as
dificuldades, aproveitando a vontade de vencer com a
capacidade intelectual, que independe de classe social.
Quantos oficiais iniciaram a carreira naval ingressando
como Marinheiro-Recruta ou Aprendiz de Marinheiro e com
visão, esforço e muito estudo conseguiram aprovação nos
disputadíssimos concursos do Colégio Naval, Escola Naval ou
mesmo para outros corpos e quadros, após cursarem
faculdades.
Para ingressar ou ascender na marinha não há óbices
quanto à cor e origem social. Fruto de um Plano de Carreiras
que estabelecem regras claras que norteiam os requisitos
necessários e meritórios, inúmeros são os exemplos de oficiais
de origem humilde que atingiram o almirantado ressaltando-se
os filhos de militares do Corpo de Praças da Marinha. De
modo similar isto acontece no Exército Brasileiro e na Força
Aérea Brasileira. Por tantos exemplos ao longo da história,
reputo as Forças Armadas como belo exemplo de promotores
de mobilidade social no Brasil.
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PARABÉNS AOS NOSSOS FUZILEIROS
NAVAIS PELOS 203 ANOS!
O aniversário de 203 anos do Corpo de
Fuzileiros Navais foi comemorado reunindo os
Fuzileiros Navais em cerimônia militar presidida
pelo Comandante da Marinha, Almirante-deEsquadra Julio Soares de Moura Neto e o
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais, o Almirante-de-Esquadra (FN) Marco
Antonio Corrêa Guimarães na Fortaleza de São
José, na Ilha das Cobras.

O evento que ocorreu no dia 15 de março
contou com a participação da Banda Marcial do
Corpo de Fuzileiros Navais, da Guarda de Honra
do Batalhão Naval, dos destacamentos do
Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais, da
Força de Fuzileiros da Esquadra e do Comando
do Material de Fuzileiros Navais.

Fonte: Corpo de Fuzileiros Navais-Marinha do
Brasil.
MARINHA NA MÍDIA

Conheça as atividades da Marinha do Brasil na mídia:
• Jornais e revistas
http://www.mar.mil.br/hotsites/sala_imprensa/index.ht
ml#
• Rádio Marinha FM, com transmissão pela
web
http://www.mar.mil.br/ - e em FM nas cidades de
É com imensa satisfação que a SOAMAR Campinas
São Pedro da Aldeia/RJ (99,1 MHz) e Corumbá/MS
parabeniza:
(105,9 MHz).
03/03: Corpo de Intendentes da Marinha
• Televisão
07/03: Corpo de Fuzileiros Navais
http://www.mar.mil.br/hotsites/sala_imprensa/videos/in
dex_comsoc_arquivos/index2.htm
Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR Campinas
Para maiores informações e sugestões, acesse: www.soamarcampinas.org.br
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Espaço SOAMAR

ENCONTRO REGIONAL DA SOAMAR em CORUMBÁ-LADÁRIO – 10MAR11 A 13MAR11
Por: Valter Porto
Presidente da SOAMAR Brasil
A Comitiva da SOAMAR para a visita em Ladário-Corumbá era composta pelos seguintes integrantes: ContraAlmirante Paulo Maurício Farias Alves - Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, Valter Otavio da
Silva Porto – Presidente da SOAMAR-BRASIL, Meton César de Vasconcelos - Vice-Presidente da SOAMARBRASIL e Gert Prange - Presidente da SOAMAR-PARANÁ.
Fomos recebidos pelo Contra-Almirante Domingos Sávio Almeida Nogueira – Comandante do 6º DN, todos os
Oficiais e pelo Dr. Nilton Grey Otto Lins - Presidente da SOAMAR-CORUMBÁ.
Em Corumbá-Ladário visitamos a Estação Boticário,
Museu do Homem Pantaneiro, a Rádio FM Marinha-Corumbá
(a segunda rádio FM implantada pela Marinha, pois só havia em
São Pedro da Aldeia), para que pudéssemos entender melhor a
presença da Marinha naquela região.
Navegamos no Rio Paraguai, com simulação da Operação
de Guerra no Pantanal, a bordo do Navio Monitor Parnaíba,
acompanhados de Soamarinos de Corumbá, Ladário, Porto
Murtinho, Cáceres e Cuiabá. Durante a navegação assistimos
uma demonstração dos Fuzileiros Navais numa simulação de
“operação de guerra” e também do Esquadrão de Helicópteros.
Desembarcamos no Terminal da Granel Química e fomos recebidos pelo Sr. Dresh, que nos explanou o
funcionamento do referido terminal.

Tivemos um almoço na sede do Comando do 6º DN e em seguida, no auditório, o Contra-Almirante Domingos
Sávio Almeida Nogueira nos deu às boas vindas e fez uma palestra sobre as atividades do 6º DN.
O Dr. Dr. Nilton Grey Otto Lins - Presidente da SOAMAR-CORUMBÁ falou da alegria da SOAMAR-BRASIL
de realizar o Encontro Regional da SOAMAR, além da atuação da SOAMAR-CORUMBÁ.
Em seguida falei dos objetivos do Encontro Regional e a programação de visitarmos os demais Distritos Navais.
O Contra-Almirante Paulo Maurício Farias Alves
falou das principais atividades da Marinha do Brasil no
momento e da ligação da SOAMAR-BRASIL com o
CCSM, já as Soamares Regionais têm um relacionamento
com cada Distrito Naval e com a Soamar-Brasil.
O auditório do 6º DN estava repleto de Soamarinos,
onde pudemos debater sobre a atuação da SOAMARBRASIL e Soamares Regionais.
Depois nos encaminhamos para o Pórtico da Fortaleza
Naval de Ladário onde assistimos a Cerimônia de Troca da
Guarda com uma bela demonstração dos Fuzileiros Navais
ao Prefeito Municipal de Ladário, José Assad e Faria, os
Secretários de Governo e 204 alunos da Escola Estadual 2 de Setembro.
Setembro.
Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR Campinas
Para maiores informações e sugestões, acesse: www.soamarcampinas.org.br

