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       SOAMAR Campinas 

    Por uma mentalidade marítima!  
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Presidente do Conselho 
Deliberativo da SOAMAR Campinas  

foi  o Patrono da 7 ª Turma dos 
Patrulheiros de Campinas 

 

O Presidente do Centro de 
Aprendizagem e Mobilização Pela Cidadania 
CAMPC (Patrulheiros Campinas), senhor  
Paulo Celso Motta convidou para Patrono de 
Formatura da Turma VII de 2011, do Curso 
Teórico Inicial do Programa de Aprendizagem 
Profissional de Assistente Administrativo, o 
senhor Habib Kamel Noumi, ex- presidente da 
SOAMAR Campinas e atual Presidente do 
Conselho Deliberativo, empresário no ramo 
de hotelaria da nossa cidade. O evento ocorreu 
no dia 06 de julho na sede desta Entidade. 

 

 
Entrega do certificado de conclusão aos jovens 

aprendizes. 
 

 
Sr. Habib Noumi em discurso aos jovens formandos. 

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: Vice-Presidente Márcia Ferraresi Araújo. 
Revisão: CMG (RM1) Ronald dos Santos Santiago. 
 

Soamarino toma posse na Academia Campineira 
de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas 

 

Em Campinas, quem não conhece a dinâmica poetisa e 
escritora Arita Damasceno Pettená, viúva do saudoso coronel 
Pettená! Pois bem, entre inúmeras atividades por ela 
desenvolvidas, uma das mais recentes foi a criação da Academia 
Campineira de Letras, Ciências e Artes das Forças Armadas, da 
qual é presidente. Trata-se de associação cultural sem fins 
econômica e prestadora de serviços desinteressados à comunidade, 
tendo entre seus objetivos: a reunião, em seus quadros de 
representantes da cultura campineira constituída de escritores, 
poetas, cientistas e artistas ligados às Forças Armadas; estimular 
e desenvolver o interesse pelo ensino de moral e civismo no 
sentido de desenvolver o espírito patriótico de nossa juventude e 
de nosso povo; e promover palestras, demonstrações, exibições de 
filmes especializados, exposições diversas, de interesse cultural e 
escolar, estimulando a instalação e manutenção de entidades que 
cultuem o civismo e a cidadania no seio da população.  
            Em sessão concorrida, realizada no dia 28 de junho, 
constituída de brilhante palestra realizada pelo general-de-brigada 
(R1) Mário de Oliveira Seixas sobre o tema “Liberdade”; 
agradável parte artística proporcionada pelo coral do Clube da 
Lady, declamações de poesia pelas acadêmicas Geni Fuzato 
Dagnoni e Maria Sylvia Ferraz Silva, apresentação da exposição “ 
Informações pela pedra” da artista Cecília Pupo Vaz de Melo; 
tomaram  posse os acadêmicos: Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) 
RONALD dos Santos Santiago na cadeira nº 07 e o Coronel (Eng-
R1) FÁBIO Toledo Ferreira na cadeira nº 01. 

 
Christiane presidente da Soamar-Campinas; Maria José Santiago; Arita Pettená, 
presidente da Academia; CMG (RM1) RONALD Santiago; e Mauricéa Santiago. 

 

Fundada em 09/09/1982 
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Espaço MARINHA DO BRASIL  
 

 

   
 

A criação do Tribunal Marítimo remonta ao incidente ocorrido com a embarcação alemã BADEN, 
em 1930, do qual resultaram vinte e uma vítimas fatais, quando se evidenciou, de maneira cabal, a premente 
necessidade de criação de uma Corte Administrativa Marítima no Brasil. Diante dessa necessidade, foi criado o então 
Tribunal Marítimo Administrativo do Distrito Federal, cujo Regulamento foi aprovado pelo Decreto nº 24.585, de 5 
de julho de 1934, data na qual comemora-se o aniversário do Tribunal. 

O Tribunal Marítimo, atualmente regido pela Lei nº 2.180, de 5 de fevereiro de 1954, é um órgão 
autônomo, auxiliar do Poder Judiciário, vinculado ao Poder Executivo, por meio do Ministério da Defesa (Marinha 
do Brasil), com jurisdição em todo o território nacional. Tem como atribuições julgar os acidentes e fatos da 
navegação marítima, fluvial e lacustre, dentre os quais estão os abalroamentos, naufrágios e encalhes, além de manter 
o registro da propriedade marítima.  

É composto por um Colegiado com um Juiz Presidente e seis Juízes especialistas, de notório saber 
em áreas do conhecimento jurídico e marítimo, imprescindíveis à complexidade que envolve os julgamentos dos 
processos, por meio da prolação de acórdãos, os quais têm natureza jurídica de ato administrativo. 

Durante seus 77 anos de existência, a principal razão de ser do Tribunal Marítimo, tem sido a de 
contribuir, decisivamente, para a segurança da navegação. Desse modo, o propósito do Tribunal Marítimo não se 
limita a meramente aplicar punições, mas sim estabelecer as circunstâncias relevantes de cada acidente; perscrutar os 
fatores que lhes deram origem; publicar suas causas e fazer recomendações apropriadas à Autoridade Marítima, com 
vistas a alterações preventivas às Normas que tratam da segurança da navegação, à preservação da vida humana e 
proteção do meio ambiente marinho. Desse modo, o Tribunal Marítimo produz uma doutrina de prevenção de 
acidentes de navegação baseada nos casos julgados que subsidiam a legislação de segurança da navegação em águas 
territoriais e interiores brasileiras, sendo suas decisões sobre matéria técnica detentoras de valor probatório e 
presunção de certeza, de acordo com o artigo 18, da Lei 2.180/54. 

O cenário atual e as projeções futuras delineiam com muita clareza a importância da atuação do 
Tribunal Marítimo. O Brasil possui cerca de 63 mil km de águas fluvio-lacustres. Na Amazônia existem cerca de 23 
mil km de rios navegáveis, circulação de três milhões de pessoas, que usam os rios para locomoção e 58.044 
embarcações inscritas na Marinha do Brasil. Ademais, 80%  dos recursos naturais estão até 200 km distantes do 
litoral, lembrando-se, também, que tramita na Organização das Nações Unidas a proposta de ampliação das Águas 
Jurisdicionais Brasileiras, que poderão alcançar até 4.500.000 km². Há de se considerar, ainda, que estão em 
funcionamento 199 plataformas de prospecção de petróleo, número que poderá se tornar muito maior nos próximos 
anos, em decorrência das recentes descobertas de petróleo na camada do pré-sal. 

Alinhados aos fatos acima expostos, não se pode ouvidar que o incremento na indústria naval 
nacional, o aumento das importações e exportações por via marítima (que atualmente atinge o percentual de 95% do 
tráfego de mercadorias), o aumento contínuo do Produto Interno Bruto e o cenário econômico mundial favorável, 
projeta, certamente, um aumento considerável no tráfego marítimo e fluvial e, conseqüentemente, a possibilidade de 
aumento de acidentes e fatos da navegação. 

Assim, vislumbra-se, de modo cristalino, a importância – atual e futura - da atuação do Tribunal 
Marítimo. O acerto técnico e a rapidez de suas decisões, em 77 anos de existência, têm contribuído, decisivamente, 
para garantir a segurança da navegação, como agente de prevenção de fatos e acidentes da navegação e salvaguarda 
da vida humana nas águas. Ademais, não se pode esquecer do importantíssimo papel do Tribunal Marítimo na 
necessidade, cada vez maior, da prevenção da poluição das águas e dos desastres ambientais. 

Palavra do Almirante 
Por: Vice-Almirante (RM1) Luiz Augusto CORREIA  

Presidente do Tribunal Marítimo 
correia@tm.mar.mil.br 

 
O TRIBUNAL MARÍTIMO - HISTÓRICO, MISSÃO E PROJEÇÕES 

FUTURAS 

 

Frase do mês 
“Seja a mudança que você quer ver no 
mundo”. 
(Mahatima Gandhi, ativista e líder no movimento 

de independência da Índia) 

DATAS COMEMORATIVAS 
05/07: Aniversário do Tribunal Marítimo; 
07/07: Aniversário do ingresso da mulher na Marinha; 
17/07: Dia do Submarinista; 
21/07: Memória dos marinheiros mortos em guerra. 
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O Espaço Sustentabilidade é um projeto criado no 

início de 2011 pela SOAMAR Campinas com o apoio de 
colaboradores externos com o propósito de proliferar a 
prática sustentável para o público em geral, inicialmente, 
pelos membros da Sociedade Amigos da Marinha de 
Campinas. 

Esse projeto visa mostrar o conhecimento sobre 
sustentabilidade, divulgar dicas de preservação 
ambiental, reaproveitamento de materiais, além de 
simples atividades que cada individuo pode fazer para 
contribuir para a redução da alteração climática e juntos 
conquistarmos um mundo melhor. 

Entre as atividades que estão em planejamento para 
esse ano consta a distribuição de mudas de ipê-roxo no 
Dia Nacional do Amigo da Marinha, a ser comemorado 
em Campinas em 06 de novembro, com a finalidade de 
colaborar para a arborização do ambiente urbano. É uma 
forma simples para começar, de baixo custo e que resulta 
na redução do impacto ambiental. 
     Você pode participar dessa rede e contribuir por um 
mundo mais sustentável para as nossas futuras gerações.                  
Envie um tema ou uma sugestão para o nosso e-mail 
soamar@soamarcampinas.org.br e se cadastre para 
receber nossas dicas e participar da programação de 
atividades sustentáveis. E como dizia o ativista 
Mahatima Gandhi “Seja a mudança que você quer ver 
no mundo”. 
     Faça parte dessa idéia. Contamos com você! 

O Projeto Tamar 
Fonte: www.tamar.org.br 

 

O Projeto Tamar é uma iniciativa estabelecida no 
Brasil desde 1980, conceituada internacionalmente 
como um dos mais notáveis programas ambientais e 
científicos da atualidade cuja missão é afastar da 
extinção as cinco espécies de tartarugas marinhas 
encontradas no Brasil: tartaruga cabeçuda (Caretta 
caretta), tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata), 
tartaruga verde (Chelonia mydas), tartaruga oliva 
(Lepidochelys olivacea) e tartaruga-de-couro 
(Dermochelys coriacea), através de três linhas de ação:  

• Conservação e Pesquisa Aplicada;  
• Educação Ambiental; e  
• Desenvolvimento Local Sustentável.  
As atividades de conservação e pesquisa são 

desenvolvidas ao longo de 1.100 km de praias, em 
áreas continentais e também oceânicas. Essas áreas são 
monitoradas por meio de 23 bases que abrangem 9 
estados brasileiros: Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. 

Junto às atividades de monitoramento das áreas de 
ocorrência de tartarugas marinhas são implementados 
projetos de desenvolvimento comunitário que tem por 
objetivo gerar alternativas econômicas ecologicamente 
corretas, empregos, renda e oportunidades de 
profissionalização que, envolvam as comunidades 
costeiras, no programa de conservação. Assim, além da 
sensibilização e conscientização, o Tamar oferece às 
populações um outro jeito de ganhar a vida. Hoje, os 
mesmos pescadores que antes matavam as tartarugas 
para alimentação ou exploração comercial, tornaram-se 
peça importante na proteção desses animais. Ações de 
educação ambiental, valorização cultural e inclusão 
também são realizadas de acordo com as 
possibilidades e demandas locais. 

Em 2001 foi criado o Programa Interação 
Tartarugas Marinhas e Pesca visando a redução da 
captura incidental de tartarugas marinhas na pesca. O 
programa funciona através de um sistema de gestão em 
rede, envolvendo as 22 bases do Tamar e instituições 
parceiras, com o objetivo de sistematizar e otimizar as 
atividades já em desenvolvimento na zona costeira, 
adaptando e ampliando sua aplicação para as pescarias 
que ocorrem em área oceânica. 

 

Por: Márcia Ferraresi Araújo 
Vice-Presidente/ SOAMAR Campinas 

marcia_ferraresi@hotmail.com 

A importância da criação do 
Espaço Sustentabilidade 

 

Curiosidade: ÁGUA E CULTURA 
Por sugestão da Organização das Nações Unidas – ONU, todos os anos no dia 22 de março é comemorado o Dia 
Mundial da Água. O objetivo dessa iniciativa é promover a inserção da dimensão cultural no tratamento do tema 
água, além de fomentar hábitos que valorizem esse recurso ambiental. A idéia é disseminar informações sobre a água 
na cultura brasileira e de outros países e discutir temas como gênero e água, água e a palavra, água e arte e água e 
tradições religiosas (Agência Nacional das Águas). 
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Soamarinos embarcam no 
Veleiro CISNE BRANCO em 

Santos 

 
Em 11 de julho aportou em Santos o Navio-

Veleiro Cisne Branco. A Soamar Campinas foi 
convidada a navegar neste ícone da Marinha do 
Brasil. 

 Conheça o hino da Marinha do Brasil, Cisne 
Branco, composto por: 
Letra:  Primeiro-Tenente  da MB  Francisco Dias 
Ribeiro e música pelo Primeiro- Sargento do EB 
Antonio Manoel do Espírito Santo 

 

HINO CISNE BRANCO 
Qual cisne branco que em noite de lua  
Vai deslizando num lago azul. 
O meu navio também flutua  
Nos verdes mares de Norte a Sul. 
Linda galera que em noite apagada  
Vai navegando num mar imenso  
Nos traz saudades da terra amada  
Da Pátria minha em que tanto penso.  
Qual linda garça que aí vai cruzando os ares  
Vai navegando  
Sob um belo céu de anil  
Minha galera  
Também vai cruzando os mares  
Os verdes mares,  
Os mares verdes do Brasil.  
Quanta alegria nos traz a volta  
À nossa Pátria do coração  
Dada por finda a nossa derrota  
Temos cumprido nossa missão. 
 

PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM 
 

Participe você também do nosso Boletim 
Informativo. Para isso, basta enviar uma notícia 
sobre: Amazônia Azul, Marinha, SOAMAR, 
Sustentabilidade e/ou assuntos relacionados.  
Envie para o endereço eletrônico: 
soamar@soamarcampinas.org.br  
 

Cumprimentos à Força de Submarinos 
(ForSub) 

 A Soamar Campinas cumprimenta todos os 
submarinistas, do passado e do presente, 

bons companheiros e belos amigos de 
sempre, pelo transcurso do 97º aniversário 
da Força de Submarinos, ocorrido em 17 de 

julho.  
 "USQUE AD SUB AQUAM NAUTA SUM "  
( Os que são marinheiros até debaixo d’ água)    



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço SOAMAR Brasil  

Presidente da SOAMAR Brasil recebe o Diploma de Submarinista Honorário 
 

A Cerimônia alusiva ao 97º Aniversário da Força de Submarinos foi realizada na Ilha de Mocanguê no Rio de 
Janeiro e presidida pelo Almirante-de-Esquadra João Afonso Prado Maia de Faria – Comandante de Operações 
Navais e Diretor Geral de Navegação.  

Na ocasião, algumas pessoas foram distinguidas com o Diploma de Submarinista Honorário “em reconhecimento 
a dedicação às atividades relacionadas aos submarinos, ao mergulho e/ou ao mergulho de combate, bem como à 
significativa contribuição para elevar o nome desta força”, conforme escrito no Convite. Dentre os agraciados 
estavam Valter Otávio da Silva Porto (Presidente da SOAMAR-BRASIL), João Candido Bala (Presidente da 
SOAMAR-SANTOS), Eugênio Carlos Pierotti (Vice-Presidente da SOAMAR-SANTOS), Almirante-de-Esquadra 
Arthur Pires Ramos-DGMM, Vice-Almirante Carlos Augusto de Souza-COM1ºDN e outros. 

Depois da Cerimônia Militar, no Salão Nobre do ComForSub foi oferecido um coquetel e inaugurado um painel 
com as fotos de todos os Comandantes nos 97 anos de existência da Força de Submarinos. Esse gesto foi realizado 
pelo Ex-Ministro da Marinha Almirante-de-Esquadra (Ref) Alfredo Karan (1984-1985) que também comandou a 
Força de Submarinos (1972-1975) e pelo atual Comandante Contra-Almirante Afrânio de Paiva Moreira Junior. A 
cerimônia contou com a presença de vários Almirantes e autoridades Civis e Militares, dentre elas o Exmo Sr José 
Genoíno – Assessor Especial do Ministro da Defesa.  

            
Presidente Valter Porto recebe                Presidente Valter Porto,  Sr. José Genoíno, CA Miranda      Presidente Valter Porto e CA Afrânio. 
Diploma de Submarinista Honorário    e Presidente da SOAMAR Santos João Bala. 
do AE (Ref) Jelcias. 
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Comandante da Marinha recebe do Presidente da SOAMAR - Paraná, Geert 
Jan Prange, o brasão da entidade 

A Sociedade Amigos da Marinha do Paraná (SOAMAR/PR) participou dos eventos em homenagem ao 
Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, durante sua visita a Paranaguá (PR), 
nos dias 11 e 12 de julho.  

No dia 11, foi oferecido um jantar com a presença dos soamarinos locais. O presidente da SOAMAR/PR, Geert 
Jan Prange, presenteou o Almirante Moura Neto com um brasão da entidade e um quadro do centenário Farol das 
Conchas, localizado na Ilha do Mel (litoral do Paraná), desenhado a bico de pena pelo artista plástico local Diogo 
Rodrigues. No dia seguinte, o Presidente da SOAMAR Brasil, Valter Porto, participou de um almoço em homenagem 
ao Comandante da Marinha, na sede da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Paranaguá (ACIAP). “Temos 
um ótimo relacionamento com o Comandante da Marinha, que sempre manteve seu gabinete aberto à SOAMAR. 
Essa consideração é muito importante e representa a valorosa ligação com as Sociedades Amigos da Marinha de todo 
o País”, comentou. 

 

          
          AE Júlio Soares de Moura Neto recebi mimo do Presidente       AE Júlio Soares de Moura Neto ao lado do Presidente da 
           Geert Jan Prange                                                                             SOAMAR Brasil Valter Porto. 
 



 
 

 

     

Na reserva da Marinha do Brasil há mais de dois anos, após ter permanecido no serviço ativo por mais de 32 
anos, às vezes comento que, como museu, vivo do passado! Na realidade é uma forma de expressar o quanto fui feliz 
nas minhas atividades profissionais que me proporcionaram: conhecer 26 países; quase todos os estados brasileiros; 
as principais hidrovias e portos nacionais; relacionar-me com as demais forças armadas e auxiliares; fazer amigos nas 
organizações militares, no exterior, nas cidades e nas vilas navais que morei; servir mais de 5000 dias embarcado e 
ser condecorado com a Medalha Mérito Marinheiro com quatro Âncoras, por ter participado de exercícios navais por 
mais de 1000 dias no mar e/ou nos rios. 

Esta saudade é de todos e de tudo. Não se limita a determinadas pessoas, acontecimentos, navios, OM e 
períodos bons ou nem tanto. O fato é que o rico período passado na MB nos proporciona vasta experiência 
profissional, vivência nacional e internacional, conhecimentos genéricos e o desenvolvimento de aptidões. 

A saudade é sadia por se tratar, na realidade, principalmente, de um reconhecimento a todos aqueles que de 
uma forma ou de outra nos orientaram na carreira naval. Vale destacar que os mais experientes, podendo ser: mais 
antigos no oficialato ou praças antigas na vida marinheira, sempre fazem questão de transmitir seus conhecimentos. A 
camaradagem sadia é permanente em todos os círculos. As experiências vivenciadas, boas ou ruins, vão se 
acumulando e servem para nos balizar nas reflexões necessárias, tanto na vida profissional como na particular, mesmo 
após já estar na reserva remunerada. 

Assim, me sinto a vontade para incentivar os jovens a abraçarem a carreira militar, principalmente, na 
Marinha do Brasil onde fui e sou feliz. 

Saudades! Talvez, esta tenha sido a motivação maior para aceitar o desafiante convite para regressar à minha 
Marinha como Superintendente de Segurança do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, onde cientistas, civis 
e militares, desenvolvem tecnologia para a construção do submarino nuclear brasileiro. 

                                                         

Espaço MARINHA DO BRASIL 
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Palavra do Comandante 
Por: CMG (RM1) RONALD dos Santos Santiago. 

Superintendente de Segurança do CTMSP  
ronald.santiago@ctmsp.mar.mil.br 

                                         ftâwtwxá.......................! 

       


