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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
SOAMAR Campinas
Por uma mentalidade marítima!

LANÇAMENTO DO LIVRO
“História da SOAMAR-Rio”
Por: Prof.ª Teresa J.P. Rodrigues Velho
"Sempre atenta aos interesses da comunidade Soamarina, a
dedicada Vice-Presidente da SOAMAR-CAMPINAS, Márcia Ferraresi
de Araújo, solicita-me um pequeno texto a respeito do livro História
da SOAMAR-RIO - 1979-2006, lançado no Clube Naval no dia
09/12/2010. Esse pedido me impõe o dever de justificar o título da
obra, uma vez que a mesma não corresponde a uma "história” ,
no seu sentido estrito, por não se tratar propriamente de
trabalho fruto de rigorosa pesquisa
presa à inflexível ordem
cronológica. Ao contrário da impressão causada por tal título, essa
"história", talvez não seja uma história, no sentido rigoroso .do
termo, dado que ela representa, sobretudo, uma evocação afetiva
de episódios e fatos, ordenados ao sabor das emoções e
sentimentos, obedecendo antes a uma memória afetiva, e não a
dados pesquisados .
Assim, a História da SOAMAR-RIO - 1979/2006 fundamentase mais em um tipo de memória, como a que Proust usou no seu
livro "Em Busca do Tempo Perdido", o qual se fundamenta na
memória psicológica e afetiva do autor. Na realidade, foi esse o
caminho que percorri, no relato dos quase trinta anos de existência
de nossa entidade: a busca de um tempo passado. Por tudo isso,
não obstante o conteúdo da obra expresse plenamente o sentimento
inicial que a inspirou, o titulo não deve significar somente um relato
de episódios e fatos fundamentados em uma escrupulosa pesquisa
histórica, mas, ao invés disso, trata-se, realmente, de uma evocação
afetiva de coisas e fatos ordenados ao sabor de sentimentos
pessoais conduzidos quase que inteiramente pela memória da
autora.
Entretanto, alguma fidelidade aos fatos é necessária, razão
pela qual, foram incluídos alguns documentos importantes da história
da SOAMAR-RIO, documentos igualmente importantes na vida
pessoal da autora, como dedicatórias e cartões pessoais, bem como,
os relatos e atas da 1ª e da XV CONVENÇÃO NACIONAL DA
SOAMAR-BRASIL, ambas planejadas, organizadas e realizadas com
a sua participação pessoal."

CLUBE DO BOLINHA-SOAMAR
SANTOS
No mês de novembro em Santos, o
Soamarino de Campinas, CMG (RM1) Ronald
Santiago, participou do Clube do Bolinha
(apenas presença dos homens) promovido pela
SOAMAR Santos.
Este evento teve por objetivo comemorar
o “Dia do Amigo da Marinha” entre os
Soamarinos, Oficiais da Capitânia dos Portos
de São Paulo, autoridades e convidados.

CMG(FN-RM1) Quintino, CMG (RM1)
Zorovitch;
CMG (RM1) Athanes e o
Soamarino CMG(RM1) Ronald.

Abraços.

CMG (FN-RM1) Quintino; Soamarino
CMG(RM1) Ronald e CMG Caiado ( Capitão
dos Portos de São Paulo).
Sociedade Amigos da Marinha – SOAMAR Campinas
Para maiores informações e sugestões, acesse: www.soamarcampinas.org.br

Boletim Informativo
nº 10. Dez. 2010.

Álbum de fotos...

SOAMAR Campinas recebe os novos Soamarinos
No dia 13 de dezembro, data em que se comemora o Dia do Marinheiro, no 8º Distrito Naval em São Paulo
foram condecorados pelo Vice-Almirante Bittencourt, Comandante do 8º Distrito Naval, os senhores Paulo
Roberto Ribeiro, Antonio Ramon Zanaga Aboin Gomes e Virgilio Soares Dias.
A SOAMAR Campinas com muita satisfação recebe com boas vindas os novos Soamarinos de Campinas.

Sr. Dias, Presidenta da SOAMAR Campinas Christiane,
VA Bittencourt e Sr. Ribeiro.

Sr. Dias, Sra.Christiane, Sr. Ramon e Sr. Ribeiro.

Soamarinos de Campinas prestigiam os novos membros
condecorados.

DATA COMEMORATIVA
13/12: Dia do Marinheiro

FRASE DO MÊS
“O amor à Pátria é a primeira religião do homem
civilizado.”
(Napoleão Bonaparte)
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Espaço MENTALIDADE MARÍTIMA
Projeto Rumo de
Orientação Vocacional
para Jovens
No dia 03 de dezembro, duas palestras foram
realizadas pela Marinha do Brasil no Projeto Rumo
de Orientação Vocacional para Jovens pertencente
aos Patrulheiros de Campinas. O evento ocorreu no
Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de
Campinas.
Durante as palestras, a Tenente Ester (Comando
do 8º Distrito Naval) apresentou temas relevantes
sobre a Amazônia Azul, a Marinha do Brasil e as
formas de ingresso nessa carreira militar.
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CONHEÇA NOSSOS
PROJETOS PARA 2011
Conheça algumas das principais perspectivas da
SOAMAR Campinas na área de projetos para esse ano
de 2011. Entre eles são:
• Espaço Sustentabilidade: será disponível no
site da Sociedade dicas sobre como você
poderá contribuir por um mundo sustentável.
Além de atividades voltadas para esse fim;
• Jornadas do Mar e Fluvial Brasileira: evento
semelhante às Jornadas do Mar promovida pela
Escola Naval da Marinha Portuguesa. Evento
em que busca despertar o interesse dos
universitários para assuntos do mar; e
• Parceria com o Projeto Rumo de Orientação
Vocacional dos Patrulheiros de Campinas: a
finalidade desse projeto é despertar nos jovens
o interesse de ingressar na Marinha do Brasil.
Você pode acompanhar também o andamento dos
projetos no site da SOAMAR Campinas.

PROMAR
Conheça a exposição itinerante conhecida como
PROMAR, promovida pela SECIRM, que percorre por todo
o Brasil em busca de divulgar os programas e projetos da
Marinha do Brasil. Em breve passará por Campinas.
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Espaço MARINHA DO BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO
DE SUBMARINOS
A retomada do projeto do submarino nuclear
brasileiro está no Programa de desenvolvimento de
Submarinos (ProSub). Este Programa foi fundamentado
pelo acordo de parceria assinado em 2008 pelo exPresidente da República Luis Inácio Lula da Silva e pelo
Presidente da França Nicolas Sarkozy com a finalidade
de construir equipamentos e transferir tecnologia.
O ProSub faz parte do acordo tecnológico de
construção de quatro submarinos convencionais e um
nuclear que o Brasil fez em parceria com a DCNS
(Direction des Constructions Navales Services Diretoria de Serviços e Construções Navais) da França.
O desenvolvimento dos novos submarinos ocorrerá em
um novo estaleiro que ficará a cargo da Sociedade de
Propósito Específico (SPE) composta pela DCNS, pela
Construtora ODEBRECHT e pelo Governo Federal
representado pela Marinha do Brasil.
O projeto do submarino nuclear será baseado no
modelo do submarino francês Scorpène e o Brasil terá
tanto o domínio do ciclo do combustível nuclear como
do reator capaz de gerar energia para funcionar a planta
de propulsão conforme disse o Comandante da Marinha
do Brasil, o Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de
Moura Neto, durante a apresentação à comissão de
relações exteriores e de defesa nacional do senado
federal.
Diante das inestimáveis riquezas que compõem a
Amazônia Azul e a posição estratégica que o Brasil tem
sobre o Atlântico Sul, levou a Marinha do Brasil junto
com o Governo Federal a decisão de desenvolver os
submarinos, especialmente com propulsão nuclear, com a
finalidade de ampliar e fortalecer a defesa das AJB
(Águas Jurisdicionais Brasileiras).
Como proferiu o Contra-Almirante Wilson Jorge
Montalvão durante a sessão Magna do Clube Naval
referente ao Programa Nuclear da Marinha “Somos fiéis
de uma nação grande territorialmente, temos o dever de
protegê-la e desenvolvê-la para os nossos descendentes.
Preservar na paz, mas não esmorecer diante de nenhum
gigante Adamastor”.

Saiba mais sobre a
atuação dos
Fuzileiros Navais
Brasileiros
MINUSTAH (United Nations Stabilization Mission
Haiti)
A Marinha do Brasil na United Nation
Stabilization Mission Haiti - Operação MINUSTAH,
instituída pelo Conselho de Segurança da
Organização das Nações Unidas, com seus 1242
militares, contribui na reconstrução do Haiti, junto
com outros países amigos.
Conheça as missões de Paz ao redor do mundo no
site do ComFFE (Comando da Força de Fuzileiros
da Esquadra) disponível em:
http://www.mar.mil.br/ffe

MARINHA DO BRASIL-CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS

Prezados Amigos:
Desejamos a todos um ano novo repleto
de realizações com muita paz, amor e
felicidades. Que a essência do Natal
possa permanecer em nossos corações a
cada dia de 2011.
Um forte abraço.
Saudações Soamarinas.
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