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Espaço MARINHA DO BRASIL
DATAS COMEMORATIVAS
02/OUT: 13º aniversário do 1º Esquadrão de
Aviação de Interceptação e Ataque;
05/OUT: Dia da criação da Força Naval do
Nordeste
08/OUT: 24º aniversario do Rebocador de Alto –
Mar Tridente;
10/OUT: Dia do Inativo da MB;
13/OUT: 79º aniversario do Grupamento de
Fuzileiros Navais de Ladário;
17/OUT: Dia do Maquinista;
22/OUT: 175º aniversário do Centro de Instrução
Almirante Alexandrino;
23/OUT: 68º aniversário do Centro de
Adestramento Almirante Marques de Leão;
24/OUT: 154º aniversário da Escola de
Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina;
24/OUT: 154º aniversário da Escola de
Aprendizes de Marinheiro de Pernambuco;
28/OUT: Dia do Servidor Público; e
29/OUT: 24º aniversário da Comissão Naval
Brasileira na Europa

Agradecimento
Esta SOAMAR, agradece à Assessora de
Comunicação Social do Comando do 8º Distrito
Naval, Capitã – Tenente (T) Ester de Freitas
Silva, pela atenção e apoio que sempre nos
dispensou.

USP criará curso de engenharia nuclear
em Iperó
Apostando no futuro nuclear do país, a
Escola Politécnica da Universidade de
São
Paulo
(POLI-USP)
está
desenvolvendo seu primeiro curso de
engenharia nuclear.
Pelo programa, as aulas devem começar
em março de 2013 com salas de aula,
laboratórios e alojamento para os
estudantes, que serão construídos ao
lado do Centro Experimental
de
pesquisa da Marinha em Iperó, 72 km da
capital de São Paulo.
A Marinha do Brasil já desenvolve
trabalhos em Iperó para o Programa
Nuclear do país, incluindo um sistema de
propulsão para submarino nuclear. O
Instituto de Pesquisas Energéticas e
Nucleares (IPEN) também está usando o
local
para
construir
o
Reator
Multiproposito Brasileiro (RMB) para a
produção de radioisótopos usados em
medicina.
A USP é uma das maiores instituições
da América Latina do ensino superior,
com aproximadamente 90.000 alunos.
De acordo com o vice-diretor da PoliUSP, o professor José Roberto Castilho
Piqueira, “Nossa estrutura curricular não
será inteiramente dedicada à construção
de plantas de geração de energia
nuclear. Ele também vai incidir
processamento de materiais, uma área
com um grande futuro para do país,
considerando a nossa riqueza de urânio.
Além disso, aplicações médicas e
produção de drogas não serão
esquecidas.
FONTE: http://oilprice.com
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Espaço SOAMAR Campinas

SOAMAR Campinas prestigia a palestra do Comandante do 8° Distrito
Naval na ADESG – Campinas
A ADESG – Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Representação - Campinas está
realizando o seu XXVII CEPE – Curso de Estudos de Política e Estratégia. Em sua Fase Conjuntural, realiza
painéis, palestras e conferências de grande interesse para a nossa sociedade. Dando continuidade ao ciclo
de palestras, no dia 29 de setembro, o convidado foi o Vice- Almirante Gusmão, Comandante do 8ºDN,
que abordou o tema “Nossa Marinha”. A SOAMAR Campinas esteve presente para prestigiar o evento.

Almirante GUSMÃO

proferindo palestra

Almirante GUSMÃO ladeado pela presidente
Da Soamar Campinas, Christiane Chuffi , e
pela representante ADESG Ana Maria Cunha

Ana Maria F. Cunha

SOAMAR Campinas visita a Corveta
Corveta Frontin
Frontin
Um grupo de Soamarinos de Campinas e seus familiares estiveram em Santos no dia 22 de outubro , no cais da
CPSP, visitando a corveta FRONTIN . O grupo sentiu-se muito feliz com a atenção recebida do Comandante e
tripulantes.
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Espaço SOAMAR Brasil / SOAMAR Campinas

Encontro da Sociedade Amigos da Marinha foi realizado na Paraíba

Nos dias 30 de setembro e 1° de outubro, a Sociedade Amigos da Marinha (SOAMAR) - Paraíba,
com a participação do Comando do 3° Distrito Naval (Com3°DN) e da Capitania dos Portos da
Paraíba (CPPB), organizou o encontro com os Presidentes das Sociedades Amigos da Marinha dos
Estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O evento foi realizado no
Hotel Pousada Aruanã, em Conde (PB), cerca de 30km da capital paraibana, João Pessoa.
O primeiro dia do encontro contou com a palestra do Chefe do Estado-Maior do Comando do 3º
Distrito Naval, Capitão-de-Mar-e-Guerra Adauto Braz da Silva Junior, com a exposição dos
Presidentes das SOAMAR de Alagoas, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte e de debates sobre
diversos temas. No segundo dia do encontro, houve a apresentação da SOAMAR-PB, além de um
fórum
com
os
Soamarinos
e
Capitães
dos
Portos.
O evento contou, ainda, com a presença do Presidente da SOAMAR-Brasil, Valter Otávio da Silva
Porto, que se comprometeu a fazer todos os encaminhamentos necessários para que as propostas
saiam do papel e passem a valer de forma eficaz. Na ocasião, o Presidente da SOAMAR- Paraíba,
Paulo Menezes, anfitrião do encontro, falou da importância desse tipo de evento. “O Brasil depende
do mar e nisso a Marinha é preponderante. Tudo faz parte da interação da Força com a sociedade
civil, representada pela SOAMAR”, afirmou.
O Comandante do 3° Distrito Naval, Vice-Almirante Airton Teixeira Pinho Filho, falou sobre o
encontro. “A importância dos senhores para a divulgação da nossa Marinha, junto à sociedade,
reveste-se de um caráter muito especial e por isso somos extremamente gratos. Nossas tradições,
quem somos e o que fazemos em prol do País nem sempre chegam ao conhecimento da mídia e da
população”, declarou.
Os integrantes das SOAMAR reúnem-se, periodicamente, com o intuito de intensificar seus trabalhos
e uniformizar procedimentos, uma vez que um dos propósitos da entidade é oferecer, por meio da
promoção de atividades, um ambiente descontraído entre os associados e, ainda, desses com
personalidades representativas da Marinha.

. PROGRAMAÇÃO PARA O ENCONTRO
REGIONAL DA SOAMAR BRASIL
No final de Novembro será realizado o

Aniversariante do mês de
Outubro.
Outubro.
Felicidades, saúde e paz

encontro das SOAMARES da região do
Comando do 2º Distrito Naval, na cidade de
Salvador.

27/10: Nelson Solcia
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Palavra do Comandante
Por: CMG (RM1) RONALD dos Santos Santiago
ronaldsantiago@uol.com.br

Algumas Palavras......
A Academia Campineira de Letras e Artes das Forças Armadas realizou sessão, em 24 de outubro, para comemorar o seu 4º aniversário, pois
foi fundada em 24 de outubro de 2007. A presidente da Academia, professora Arita Pettená programou os seguintes eventos que foram muito
bem divulgados nas rádios da cidade:
- exposição de quadros da artista plástica Shirley Fantinatto intitulada “ Sensibilidade Artística”;
- apresentação da pianista Leilá Correia de Morais;
- declamação de poesia, em homenagem ao dia do poeta transcorrido em 20 de outubro, pela poetisa Ida Freire Jacques;
-posse da professora Maria Silvia Barros de Held na cadeira nº 8 cujo Patrono é Fausto Massaini; e
- palestra do Acadêmico CMG (RM1) RONALD dos Santos Santiago sobre a Marinha do Brasil.
Dentro do tema sugerido, optei por abordar a minha longa experiência na amazônia como oficial da Marinha. Experiência, iniciada na viagem
de instrução a bordo do Navio-Escola Custódio de Mello em 1980; a bordo do NTrT Soares Dutra em diversas viagens de apoio logístico no
trecho Rio de Janeiro – Manaus; como residente em Manaus, por 4 anos, quando exerci a imediatice do NPaFlu Amapá e funções no
Comando da Flotilha do Amazonas e na Estação Naval do Rio Negro; como residente por 2 anos em Tabatinga quando exerci o cargo de
Delegado da Capitania dos Portos em Tabatinga, tríplice fronteira do Brasil / Peru / Colômbia; e como residente em Belém por 1 ano, quando
exerci o cargo de Comandante do Grupamento Naval do Norte. Na palestra, ilustrada por slides, procurei transmitir à assistência a minha
visão da grandeza da bacia hidrográfica amazônica, as peculiaridades da navegação fluvial, a economia local, o meio-ambiente, a atuação da
marinha na região, as comunidades indígenas, a convivência harmoniosa com os países fronteiriços, o turismo , a vida dos ribeirinhos que
sofrem com as cheias e secas dos rios, as saudades que sinto da navegação naquela região e o orgulho de ter tido a oportunidade de lá servir
por 7 anos.
O evento foi bastante prestigiado, inclusive pela presidente da Soamar Campinas, Christiane Chuffi, e mereceu diversos comentários por parte
da assistência.

