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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
Por uma mentalidade marítima!

PALAVRA DO SOAMARINO
O Trabalho da Marinha junto à
população ribeirinha

Pelo que ocorre com o
Navio Hospital “Dr. Montenegro” da
Marinha do Brasil, pode perceber o
quanto todo esse sacrifício vale a pena
para assistir com assistência médica à
população ribeirinha no Rio Juruá, no
Seringal Oriente, próximo ao município
de Marechal Thaumaturgo. Esse fato
não pode passar despercebido da
sociedade brasileira, principalmente,
daqueles que têm o privilégio de ter
assistência médica nos grandes centros
dos Estados Brasileiros. Parabéns a
todos que compõem a Marinha
Brasileira pelo relevante serviço
prestado à população amazônica.
Saudações Soamarinas!
Hassen Halluen (2º Secretário).

DATAS COMEMORATIVAS
É com muito orgulho que parabenizamos:
•

12/04-Corpo de Engenheiros
Marinha do Brasil.

MONITORAMENTO DO
ECOSSISTEMA MARINHO

No Brasil existe um forte
potencial marítimo que abrange a biota
marinha, os nódulos polimetalicos, o
petróleo e outras riquezas de grande
valor para o nosso país. Para monitorar
e contribuir com a preservação dessas
riquezas, aplica-se o uso de submarinos
de pesquisa conhecidos como AUV
(Autonomous Underwater Vehicle) e
ROV (Remotely Operated Vehicle).
Entre
as
principais
missões
oceanográficas desses veículos está na
caracterização do ambiente marítimo,
monitoramento
da
produtividade
biológica e na análise de impacto
ambiental.
Márcia Ferraresi (Vice Presidente).
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PARADA APÓS O PÔR-DO-SOL
INTEGRA ATIVIDADES DA
ASSEMBLÉIA DO CISM NO
BRASIL
No próximo dia 13 de maio,
será realizada a Parada Após o Pôrdo-Sol na histórica Fortaleza de São
José, Ilha das Cobras, cenário de
diversos combates, compondo as
diversas atividades previstas para a
65ª Assembléia Geral e Congresso do
Conselho Internacional do Esporte
Militar – CISM.
A Parada Após o Pôr-do-Sol sintetiza
a disciplina e habilidade dos
Fuzileiros Navais – marinheiros, de
terra e soldados do mar – por meio da
batida rítmica dos fuzis, que
literalmente, voam de fuzileiro para
fuzileiro, uma demonstração de
marcialidade da tropa reconhecida,
dentre outros aspectos, pelo seu
uniforme vermelho garança, além da
expertise no tocar dos instrumentos
musicais de sua Banda Sinfônica e
das tradicionais evoluções de sua
Banda Marcial.
ADSUMUS!

ALMOÇO COM ALMIRANTE
No dia 28 de abril, no Centro Cultural
da Marinha ocorreu um almoço de
confraternização entre o Almirante
Bittencourt do 8º Distrito Naval e as
SOAMARES de São Paulo. A SOAMAR
Campinas esteve presente para prestigiar o
evento.

Centro Cultural da Marinha em São
Paulo.

?

Você Conhece

Essa região é conhecida como Arquipélago de São
Pedro e São Paulo (SPSP), localizada a
aproximadamente 1000 km de Natal (RN) e
pertence a nossa extensão marítima.
O Programa Arquipélago da Marinha do Brasil
desenvolve atividades cientificas para o
conhecimento e preservação dessa região.

Frase do mês

Flash da Parada Após o Pôr- do-Sol.
Fonte: Assessoria de Comunicação Social do ComandoGeral do Corpo de Fuzileiros Navais.

“O século passado que alcançou as
estrelas, descobriu também que o mar é
fabulosamente rico. Mas não basta
proclamar que estas riquezas são nossas
para que elas o sejam. Pois, ser nosso é
ser conhecido por nós, é ser
transformado por nós em riquezas
humanas.” (Paulo de Castro Moreira da Silva).
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