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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
Por uma mentalidade marítima!
Acompanha nesta edição
Visita à Corveta Barroso
Visita ao Comando do 9° Distrito Naval
Histórias de um militar Soamarino por Capitão de Mar e Guerra RONALD dos
Santos Santiago

SOAMAR CAMPINAS visita o Comando
do 9° Distrito Naval
No mês de outubro a SOAMAR Campinas em
companhia da SOAMAR Santos e da SOAMAR
Amazônia visitaram as instalações do Comando do
9° Distrito Naval em Manaus. Durante a visita os
soamarinos presentes foram recebidos com uma
apresentação sobre “O Poder Naval da Amazônia
Ocidental” ministrada pelo Comandante do 9° DN,
Vice-Almirante José Geraldo Fernandes.

LETRA DO HINO DA SOAMAR
Autoria do Associado GERALDO PIEROTTI
da SOAMAR - SANTOS

A briosa Marinha Brasileira
Com suas glórias e tradição
Suas vitórias e sua bandeira
São nossas fontes de inspiração
Por isso ela é nossa Madrinha
Seu ideal sempre nos faz vibrar
Sociedade Amigos da Marinha
SOAMAR, SOAMAR, SOAMAR.
.Promove
Com muito ardor a integração
Das forças vivas da Nação
Para lutarem irmanadas
Por uma exploração mais racional
De todo o potencial
Do mar de nossa Patria amada

Representantes das SOAMARES de Manaus, Santos e
Campinas na troca de mimos com o V.A. Fernandes.

E assim
Nossa mensagem de amor
Procura com todo vigor
Plantar em cada coração
A idéia
De um Brasil sempre mais forte
Do extremo Sul ao extremo Norte
De muita fé e vibração

MENTALIDADE MARÍTIMA

Soamarinos após a visita no Comando da Flotilha da
Amazônia.

Conheça a Importância do Mar na História do Brasil
e o Mar no Espaço Geográfico Brasileiro adquirindo
os livros da “Coleção Explorando o Ensino” em formato
pdf. ambos disponíveis no site da Secretaria da
Comissão Interministerial para os Recursos do Mar na
página http://www.secirm.mar.mil.br
Boa leitura!
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Álbum de fotos...

Visita da SOAMAR Campinas na Corveta Barroso no Porto de Santos

ORAÇÃO PARA OS
NAVEGANTES
(Estrela-do-Mar)

SEMINÁRIOS AMAZÔNIA AZUL

“Nós te suplicamos ó Senhora
e esperança nossa que, como
Estrela do Mar, irradies a tua
luz sobre nós, que somos
batidos pelo mar, tantas vezes
tempestuoso; que nos diriges
ao porto da Salvação e
protejas nosso barco até
chegar ao destino com o alento
e ajuda de tua proteção. Assim
sairemos
de
todo
empreendimento e merecemos
chegar alegre ao gozo infalível.
Que isto seja concedido por
aquele que carregaste em teu
seio e alimentaste em teu peito
sacratíssimo. A Ele honra e
glória pelo séculos e séculos”.
Amém.

O propósito dos Seminários, uma parceria entre a
Secretaria de Assuntos Estratégicos e a Marinha do Brasil,
é divulgar e fortalecer a marca Amazônia Azul junto a
seguimentos de interesse da sociedade, identificando as
potencialidades científicas, econômicas e energéticas das
Águas Jurisdicionais Brasileiras e as conseqüentes
demandas por proteção desses interesses no mar, agora e
no futuro. Para tanto, serão proferidas palestras por
autoridades civis e militares, abrangendo temas
relacionados à segurança, às riquezas existentes e aos
aspectos político-estratégicos da Amazônia Azul.
Essas informações e as apresentações do evento
podem ser obtidas pelo site:
http://www.seminariosamazoniazul.com.br e conheça as
potencialidades de nossa Amazônia Azul.

Próxima edição de novembro:
Visita a Fragata Independência;
Eleição para Vice-Presidente da SOAMAR Brasil em Vitória (ES);
Assembléia Geral da SOAMAR Brasil;
Jornadas do Mar “A Nova Era dos Descobrimentos” da Marinha
Portuguesa.
E muito mais...
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HISTÓRIAS DE UM SOAMARINO MILITAR
Por: Capitão-de-Mar e Guerra RONALD dos Santos Santiago
ronaldsantiago@uol.com.br
Em 1976, ingressei como Aspirante, mediante concurso nacional, no 1º ano da Escola Naval onde
reencontrei os amigos campineiros: AIRTON Antonio Rodrigues (1º ano); DOUGLAS Araujo Alves (2º ano);
JUAREZ Alves Junior (3ºano) e conheci o Plínio SOARES JUNIOR ( 3º ano). No ano seguinte ingressou o
José KIMIO Ando e em 1979 o LUIZ CARLOS de Faria.Dos citados, todos chegaram ao posto de Capitãode-Mar-e-Guerra e estão na reserva remunerada da marinha, com exceção do Soares Junior que solicitou
demissão da marinha,como 1ºTenente, e regressou a Campinas para uma bem-sucedida carreira como
empresário. Nesta época moravam em Campinas, o campineiro Vice-Almirante (EN-RM1) José Carlos
COELHO de SOUSA e o Socorrense Vice-Almirante (RM1) Octávio Ferraz BROCHADO de Almeida. O
primeiro, atualmente, reside no Rio de Janeiro e o segundo faleceu em 2002.
Em 1976, passei a fazer contato com o Serviço de Relações Públicas da Marinha e a idealizar uma
exposição da marinha em Campinas, pois ela era desconhecida na cidade. De imediato passei a contar com o
apoio do amigo, senhor Juarez Alves, que tinha grande penetração na sociedade e na política local.
Conseguimos os seguintes apoios: Prefeito Francisco Amaral; Vice-Prefeito e Secretário de Cultura José
Roberto de Magalhães Teixeira; Vereador Geraldo Bassoli ; Comandante da 11º Brigada de Infantaria
Blindada, Gen-Bda Moraes Rego; e Jornal Correio Popular pelos seus diretores Romeu Santini e Valdemar
Gomiero não só para este evento , como também para a divulgação dos grandes feitos históricos nas datas de
11 de junho e 13 de dezembro. O resultado foi a realização,em setembro de 1977,de um dos maiores eventos
concomitantes já realizados pela marinha até hoje, constando de:
• no centro de convivência, exposição de material com stands de diversos assuntos, sendo a inauguração
prestigiada pelo presidente da Comissão Naval em São Paulo, Contra-Almirante (EN) Nelson Augusto
Moraes XAVIER, pelo Vice-Almirante(EN-RM1) Coelho de Sousa, pelo Comandante da 11º Brigada,
General-de-Brigada Moraes Rego e autoridades municipais;
• no teatro do Centro de convivência, apresentação da banda sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais
em comemoração à Semana de Carlos Gomes;
• -na Avenida Francisco Glicério durante a parada cívico-militar, a apresentação da banda marcial do
Corpo de Fuzileiros Navais; e
• no estádio de futebol “brinco de ouro da princesa”, antecedendo a partida a ser realizada, a
apresentação da banda marcial do CFN.
Na época tínhamos um grande entusiasta das coisas da Marinha o querido amigo Caio Magalhães, que
juntamente com o seu irmão Ezequiel Junior eram proprietários da tradicional loja Ezequiel no centro da
cidade. Eles cediam espaço nas vitrines das suas lojas e conseguiam com seus amigos lojistas espaço nas
vitrines das lojas Skina e Eduardo. Eu conseguia material no Serviço de Relações Públicas da Marinha que
somados a outros materiais que eu arrumava emprestado eram expostos durante as comemorações da batalha
naval do Riachuelo e semana da marinha.
O Senhor Juarez Alves, desde 1972, já possuía filho na Marinha quando do ingresso do Juarez Junior
no Colégio Naval, logo seguido pelo Douglas em 1973. Nesta época, já se entusiasmava em prestigiar a
Marinha, principalmente, quando da realização em Campinas das tradicionais competições esportivas,
denominadas NAE, envolvendo o Colégio Naval (CN), Escola Preparatória de Cadetes de Campinas (
EsPCEx) e a Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica (EPCAr).
Em abril de 1977, consegui que o Círculo Militar de Campinas convidasse a equipe de natação da
Escola Naval para a tradicional prova de travessia do lago. Foi um momento de grande confraternização que
perdurou enquanto existiu esta competição. Posteriormente, o Colégio Naval também foi convidado a
participar. Sem dúvida, foi uma época que, solitariamente, impulsionamos a participação da Marinha em
atividades nesta cidade.
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Em 1979, assumi o Ministério da Marinha o Almirante-de-Esquadra MAXIMIANO Eduardo da Silva
Fonseca com novas idéias. Entre elas ele considerou a existência em Santos, desde 1972, de uma Associação
congregando personalidades condecoradas pela Marinha em São Paulo e sugeriu a criação de uma Sociedade
dos Amigos da Marinha a nível nacional. A partir deste momento diversas Sociedades foram sendo criadas.
Surgi no horizonte uma idéia para que os atos solitários de divulgação da Marinha em Campinas, como os
descritos acima, sejam organizados mediante a participação ativa em Sociedade dos apaixonados pela
Marinha.
Campinas, importante cidade do interior de São Paulo, mas sem ter acesso ao mar ou rio navegável e
sem possuir organização militar da marinha, aparentemente não tinha os requisitos básicos para a criação de
uma SOAMAR de forma a atender às suas finalidades estatutárias. Mas, tendo um histórico da presença dos
seus filhos na marinha e contando com a iniciativa e entusiasmo do Senhor Juarez Alves, que convidou o meu
pai, João Rodrigues Santiago, e Plínio Soares, todos com filhos oficiais da marinha, e mais alguns
proeminentes personagens da sociedade campineira, como o senhor Caio Magalhães, para fundarem a
Sociedade dos Amigos da Marinha em Campinas em 1982. Não sei precisar a data, mas o Senhor Juarez
Alves trouxe a Campinas o Ministro da Marinha, almirante Maximiano, por ocasião da inauguração de um
museu naval, com material cedido pelo Serviço de Documentação da Marinha, abordo da caravela
Anunciação localizada no parque Portugal.
Este é um resumo das iniciativas isoladas, que no meu entendimento, resultaram na fundação da nossa
querida SOAMAR-CAMPINAS. Hoje, formada por pessoas sem vínculos de sangue com militares da nossa
marinha, mas com ideais claros da importância da divulgação da mentalidade marítima vinculada à proteção
da nossa “Amazônia azul”, para o desenvolvimento do Brasil.

Foto 01: Aspecto de exposição
em vitrine da loja Ezequiel em JUN/1978

Foto 02: Exposição da Marinha no Centro de Convivências
em Set/1977. Aparecem na foto: CC(FN) Tosta e esposa;
Aspirante Ronald; General Moraes Rego;
Vice-Prefeito Teixeira Magalhães e CC(IM) Pierro.
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Foto03: Travessia do lago do Círculo Militar de Campinas em Abr/1977. Aparecem: Família Santiago,
Família Juarez Alves e equipe de natação da Escola Naval

Foto 04: Mensagem do Serviço de Relações Públicas da Marinha para a Escola Naval elogiando o Aspirante
Ronald.
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