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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
Por uma mentalidade marítima!

PALAVRA DO SOAMARINO
A razão de ser da Soamar...

A Soamar foi criada
com a finalidade de congregar
pessoas e personalidades com a
Medalha “Amigo da Marinha”, ou
condecoradas pela Marinha do
Brasil. Além disso, a Soamar mantém
um trabalho de difusão de conceitos
doutrinários e culturais relativos a
assuntos do mar, através de
seminários, palestras, conferências e
outras atividades que possam
contribuir
para
esclarecer
à
sociedade, a importância política,
estratégica e econômica para o Brasil,
de tudo aquilo que de alguma forma,
se relacione com o Poder Marítimo.
A Soamar é o braço civil da Marinha
e atualmente existe em mais de 54
cidades brasileiras, com um total
aproximado de 14 mil soamarinos.
Nós da Soamar de Campinas temos o
orgulho de pertencer a uma cidade
que não tem mar, o que dá ainda
mais importância ao nosso trabalho
de divulgar o mar e as atividades da
Marinha para dentro do Brasil.
Saudações Soamarinas!
Paulo Celso Motta (2º Vice Presidente).

DATAS COMEMORATIVAS
É com muito orgulho que parabenizamos:
•
•

08/05: Dia da Vitória
15/05: Dia do Armamentista

SOAMAR Campinas participa
do

Prêmio da Agência Nacional
das Águas (ANA)

A Agência Nacional das Águas
promoveu a Terceira Edição do Prêmio
ANA com a finalidade de reconhecer e
premiar aqueles que se destacam em
estudos, pesquisas, projetos e atividades
que reforcem as ações e boas práticas de
uso de recursos hídricos no país.
Em virtude do trabalho, incansável, que
a SOAMAR Campinas desenvolve para
implantar e ampliar a mentalidade
marítima no país, a Sociedade em
colaboração
com
o
PROMAR
(Programa de Mentalidade Marítima da
Marinha do Brasil) se inscreveu para
concorrer ao Prêmio.
Agora é só torcer!!

Jornadas do Mar 2010 A Nova Era dos
Descobrimentos
A Escola Naval de Portugal organiza, nos anos
pares, uma iniciativa designada Jornadas do Mar.
Trata-se de um evento destinado essencialmente a
estudantes do ensino superior. As primeiras
jornadas ocorreram em 1998, e desde então têm
constituído um espaço privilegiado de debate
científico, convívio e enriquecimento quanto ao
conhecimento e atividades relacionadas ao mar em
. diversas áreas, tais como: engenharias,
oceanografia, direito e história.
Para saber mais, acesse a página eletrônica:
www.jornadasdomar.marinha.pt
Capitão de Fragata António Canas
Secretariado Executivo das JM10
Escola Naval da Marinha Portuguesa
jornadasdomar@marinha.pt
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VIAGEM DO MÊS

SOAMAR Campinas viaja
rumo a Barra Bonita
Nesse mês de maio os soamarinos de Campinas
visitaram a Capitania Fluvial do Tiete Paraná
com a finalidade de conhecer a barragem de
Barra Bonita, além de confraternizar entre
familiares e amigos.

FRASE DO MÊS...
“Há uma outra Amazônia, cuja existência é,
ainda, tão ignorada por boa parte dos brasileiros
quanto o foi aquela por muitos séculos. Trata-se
da Amazônia Azul, que, maior que a verde, é
inimaginavelmente rica. Seria, por todas as
razões, conveniente que dela cuidássemos antes
de perceber-lhe as ameaças”.
Almirante-de-Esquadra
Roberto de Guimarães Carvalho
Comandante da Marinha (2003-2007)

VISITA
SOAMAR VISITA A BASE
TECNOLÓGICA DA MARINHA

Soamarinos em frente a Capitania Fluvial do Tiete Paraná.

No dia 29, Ipero, ocorreu a visita em ARAMAR a
convite da Soamar São Paulo. A visita teve abertura
da palestra sobre o projeto do submarino nuclear
ministrada pelo Almirante Bezerril, Diretor do
Centro Tecnológico da Marinha (CTMSP). Durante
a visita foram apresentadas alguma das atividades
desenvolvidas na base e após a visita os soamarinos
foram prestigiados com uma confraternização junto
com o Almirante .

Cruzeiro Fluvial-Presidenta Christiane Chuffi da Soamar
Campinas e o Comandante Soamarino Ferreira.

Sr. Comendador Boanora (SOAMAR SP), Márcia Ferraresi
(VP. SOAMAR Campinas) e Almirante Bezerril.

Soamarinos e suas famílias em visitas nas eclusas de Barra
Bonita.

Confraternização entre militares, funcionários
e soamarinos após a visita.
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ESPECIAL
PROGRAMA MENTALIDADE MARITIMA DA
MARINHA (PROMAR)

Exposição itinerante do Programa de Mentalidade Marítima passa por São
José dos Campos em São Paulo
Fonte: Vnews.

O PROMAR é um programa da Comissão Interministerial para os
Recursos do Mar da Marinha do Brasil. Sua missão é implantar e ampliar a mentalidade marítima em várias
localidades do território nacional por meio de exposições itinerantes. Durante essas exposições são
apresentados os principais programas da Marinha entre eles, o PROANTAR (Programa Antártico Brasileiro).
No Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) incluem pesquisas referentes ao estudo das mudanças
ambientais globais, a identificação dos recursos econômicos vivos e não-vivos da região e os seus reflexos no
Brasil.
Além do PROANTAR, os visitantes embarcam no conhecimento sobre as potencialidades da AMAZÔNIA
AZUL que representa toda nossa extensão maritima e a atuação da Marinha do Brasil na defesa dessa
riqueza.
Quer saber mais sobre a exposição itinerante e os programas da Marinha, acesse:
www.promar.secirm.mar.mil.br ou entre em contato com o Encarregado do PROMAR, CMG Comandante
Simonci pelo e-mail simonaci@secirm.mar.mil.br
Navegue nesse conhecimento!!

CARTA DO PRESIDENTE DA SOAMAR BRASIL
CARTA
DOos
PRESIDENTE
DA SOAMAR
BRASIL pela maneira competente e
”Saúdo, efusivamente,
a todos
SOAMARINOS
DE CAMPINAS
entusiástica que vem dirigindo a SOAMAR Campinas.
Não se pode esquecer aqueles que deram, também, um pouco de si para o engrandecimento dessa SOAMAR,
como na Marinha, cada militar contribui com um pouco para ter- se um bem maior, ou seja , a satisfação de
todos pelos conhecimentos do mar a importância de uma defesa em potencial.
Acompanho aqui de Manaus os progressos da Administração da SOAMAR Campinas profícua seja na
programação de palestra do Almirante SÁVIO, à época Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha
quer programando visitas a Organizações de Marinha.
Tenho ciência que dirigir um órgão que vive de contribuição de seus Sócios requer dinamismo e criatividade,
colocando por vezes seus afazeres tanto profissional quanto na assistência da Família um pouco de lado, mas
com o propósito de solidificar e engrandecer os laços da dita Sociedade Civil com a Marinha do Brasil.
Soamar Campinas continue nessa sua jornada, admirada por todos e, em particular, por este Presidente.
Parabéns SOAMARINOS DE CAMPINAS”!
LUIZ MARIANO CABRAL REBELO
PRESIDENTE DA SOAMAR –BR
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL
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