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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
Por uma mentalidade marítima!

EDIÇÃO ESPECIAL de setembro
COMEMORAÇÃO DO 28º ANIVERSÁRIO DA SOAMAR CAMPINAS

Palavra do Soamarino
Por: Nelson Wisnik.
nelson.wisnik@gmail.com
A Amazônia Azul significa o terceiro processo de expansão
territorial brasileira. O primeiro processo se deu pela estratégia
portuguesa de dar às vilas amazônicas nomes de cidades
portuguesas (Óbidos, Aveiro e Santarém, entre outras) e impor o
português como língua oficial em detrimento da língua geral, o
nheengatu. Os espanhóis, ao descerem o rio Amazonas, que está
a oeste da linha de Tordesilhas, encontraram “Portugal” na
Amazônia. Como conseqüência, em 1750 Portugal e Espanha
assinaram o Tratado de Madri, no qual, pelo princípio do direito
privado romano do “uti possidetis” (quem possui de fato, deve
possuir de direito, ou, “uso capião”), a Espanha reconhece o direito
de Portugal sobre a Amazônia. Mais ao sul ocorreu o segundo
processo de expansão, efetivado através das bandeiras e entradas
paulistas, que resultaram no domínio territorial do centro-oeste
brasileiro. Atualmente está em curso o terceiro processo de
expansão, com as demandas brasileiras pelo reconhecimento do
exercício do direito de exclusividade na exploração econômica das
200 milhas náuticas e, ainda em curso, o pleito pela expansão
deste direito até a borda (inferior) da plataforma continental onde
ela se estende para além das 200 milhas de distância da costa.
Reações internacionais ocorrerão, ainda mais pelo fato da área
demandada ter, potencialmente, grandes reservas petrolíferas,
além dos aspectos ambientais e científicos, o trabalho conjunto do
Itamaraty e da Marinha se revestem de grande importância
estratégica e política, bem como toda e qualquer ação que
promova sua divulgação, discussão e entendimento. Assim faz a
Soamar Campinas, ao promover o conhecimento e despertar a
curiosidade sobre a importância do mar brasileiro e de sua defesa
feita pela Marinha do Brasil através de seu projeto “O Mar para
dentro do Brasil”

Aniversário da SOAMAR Campinas é
comemorado com a presença do ViceAlmirante Bittencourt
No dia 09 de setembro, Comemoração ao 28º
Aniversário da SOAMAR Campinas, ocorreu uma
confraternização entre Soamarinos e o Comandante do 8º
Distrito Naval, Vice-Almirante Arnaldo de Mesquita
Bittencourt Filho.
Na abertura da comemoração teve a presença da
orquestra dos Patrulheiros de Campinas com a Canção do
Cisne Branco.
Durante o evento a Presidenta Christiane Chuffi
apresentou as principais atividades desenvolvidas pela
SOAMAR Campinas no ano de 2010 e perspectivas. Após,
o Vice-Almirante Bittencourt fez uma apresentação sobre

“Nossa Marinha”.
O evento finalizou com um jantar entre os presentes
para brindar o dia especial de nossa querida SOAMAR
Campinas.

.

Vice Almirante Bittencourt a ministrar sua apresentação aos
Soamarinos e Rotarianos de Campinas.
** Acompanhe também a entrevista que o Vice-Almirante
Bittencourt fez para CBN Campinas pelo site:
http://www.portalcbncampinas.com.br/noticias_interna.php?
id=32457
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PAPEL DA SOAMAR...
Por: Roberto Guimarães de Carvalho
Almirante-de-Esquadra
Ex- Comandante da Marinha

Recebi da Sra. Márcia Ferraresi Araújo, Vice-Presidente da SOAMAR Campinas, a solicitação de
escrever um breve texto para o Boletim Informativo de setembro/2010 daquela SOAMAR, mês em que se
comemora o vigésimo oitavo aniversário da sua criação.
Três temas foram sugeridos para minha escolha: o papel da SOAMAR; a Marinha do Brasil; e, a
Amazônia Azul. Apesar do apelo sentimental dos dois últimos e, principalmente, da Amazônia Azul, expressão
que passou a ser utilizada quando exercia o cargo de Comandante da Marinha, decidi pelo Papel da
SOAMAR e, mais especificamente, da SOAMAR Campinas.
Como introdução, narro uma pequena história.
No posto de Capitão-de-Mar-e-Guerra realizei, no U. S. Naval War College, na cidade de Newport, um
curso equivalente ao de Política e Estratégia Marítimas da nossa Escola de Guerra Naval. Foi uma
experiência pessoal e profissional inesquecível.
O curso era frequentado por trinta e três oficiais de diversas marinhas do mundo. Entre as atividades
curriculares havia viagens de estudo a diferentes pontos dos Estados Unidos da América, visitando não só
instalações militares, mas também empresas ligadas à área de defesa daquele país.
Em todas essas viagens cabia a um dos oficiais alunos apresentar aos anfitriões os agradecimentos do
curso.
Na cidade de Phoenix, no Estado do Arizona, o curso foi homenageado com um almoço oferecido pela
Navy League local.
Naquela ocasião, coube ao oficial da marinha portuguesa fazer os agradecimentos. Bastante
espirituoso, e usando a técnica de iniciar as suas palavras fazendo alguma “graça” para descontrair a
audiência, ele começou falando da sua preocupação, ao preparar o seu discurso: como entender a existência
de uma Navy League em uma cidade tão afastada do mar? Tirando a brincadeira inicial, o orador foi
brilhante tendo, inclusive, exaltado a importância da Navy League de Phoenix.
Lembrei-me de narrar esse episódio pela semelhança, pelo menos aparente, entre as cidades de
Campinas e Phoenix, pois as duas não são litorâneas. Ambas estão afastadas do mar.
O oficial português evidentemente não tinha qualquer dúvida sobre a validade da existência da Navy
League de Phoenix. Eu também não tenho a menor dúvida da validade, ou melhor dizendo, da necessidade, da
existência da SOAMAR Campinas, assim como de outras em cidades não litorâneas.
Ao longo dos seus vinte e oito anos de vida a SOAMAR Campinas vem cumprindo o seu papel de
divulgar para a sociedade brasileira, e também para os nossos governantes, a importância do mar, e a
decorrente necessidade do nosso País possuir uma Marinha a altura das suas responsabilidades, no complexo
mundo em que vivemos.
A Marinha sempre precisou da atuação dos seus AMIGOS, e essa necessidade será cada vez maior.
O vulto dos investimentos que já estão sendo feitos em diversos projetos da Força Naval, visam o seu
reaparelhamento após um longo período de estagnação. É imprescindível que o aporte dos recursos
financeiros seja mantido nos anos futuros, de acordo com os diversos cronogramas de desembolsos dos
projetos envolvidos.
Para isso, e independentemente do partido político que estará no poder, será necessária uma atuação
ainda mais intensa dos AMIGOS DA MARINHA e, dentre eles, os da SOAMAR Campinas.
Congratulo-me com todos os componentes da SOAMAR Campinas pelos seus vinte e oito anos de
existência, certo de que a Marinha continuará, como sempre aconteceu, contando com a firme atuação desta
importante parcela dos seus AMIGOS.
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COMANDO GERAL DO CORPO DE FUZILEIROS
FUZILEIROS NAVAIS
Cerimônia da Parada Após o Pôr do Sol pela 24ª Conferência Naval
Interamericana
No dia 16 de setembro, a convite do Comando da Marinha, a SOAMAR Campinas participou da
Cerimônia da Parada Após o Pôr do Sol. O evento ocorreu em homenagem a 24ª Conferência Naval
Interamericana ocorrida esse ano no Brasil. A Cerimônia contou com a presença do Comandante da
Marinha do Brasil, Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, do Comandante Geral do Corpo de
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de outros países da América: Venezuela, Colômbia, Chile, Bolívia, Canadá entre outros.
Algumas imagens do evento foram cedidas pela Assessoria de Comunicação Social do ComGer.

Representantes da SOAMAR Campinas
junto com o Almirante-de-Esquadra Monteiro durante o evento.
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Principais atividades desenvolvidas pela
Soamar Campinas que foram apresentadas no evento em Comemoração ao 28° Aniversário
da Sociedade.

Modelo da ilustração que será
colocada no painel.

Participação em conjunto da Marinha do Brasil, do Rotary Clube e da SOAMAR Campinas em ação
social no dia do Voluntário em Campinas. Essa iniciativa busca apresentar à população Campineira a
atuação da Marinha na defesa de nossa extensão marítima. Além de incentivar os jovens para ingressarem carreira
militar.
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Principais atividades desenvolvidas pela
Soamar campinas que foram apresentadas no evento em Comemoração ao 28°
Aniversário da Sociedade.

SOAMAR Campinas visita Barra Bonita e conhece a Capitania Fluvial do Tiete Paraná.

Visita ao Museu e ao Comando Geral (ComGer) do Corpo de Fuzileiros Navais em Ilha das Cobras
para conhecer a importância da trajetória histórica dos Fuzileiros no Brasil.
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Principais atividades desenvolvidas pela
Soamar Campinas que foram apresentadas no evento em Comemoração ao 28° Aniversário
da Sociedade.

Confraternização com o Vice-Almirante Bittencourt
no Centro Cultural da Marinha em São Paulo

Comemoração do 96º Aniversário
da FORÇA DE SUBMARINOS na
base do Comando.

alho que a SOAMAR Campinas desenvolve para ampliar a mentalidade marítima no Brasil a parti
Participação da Marinha Portuguesa com o Diário de Navegação da Viagem de Instrução a Bordo
da Sagres para o Boletim Informativo de Agosto.
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Principais atividades desenvolvidas pela
Soamar campinas que foram apresentadas no evento em Comemoração ao 28°
Aniversário da Sociedade.
Comemoração do 28º Aniversário de nossa Querida SOAMAR Campinas. Durante o evento, os
Soamarinos de Campinas que foram condecorados no Dia 13 de Dezembro (Dia do Marinheiro) de 2009 e no Dia
11 de junho (Data Magna-Batalha Naval do Riachuelo) de 2010 receberam o pin e foram homenageados durante o
evento.
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Principais atividades desenvolvidas pela
Soamar campinas que foram apresentadas no evento em Comemoração ao 28°
Aniversário da Sociedade.
Vice Almirante Bittencourt, Presidente do Rotary Club (Campinas Sul)
Sr. Ivam e a Presidenta da SOAMAR Campinas
Christiane Chuffi.

Participação da SOAMAR Campinas na Assembléia Geral da
SOAMAR Brasil e na Semana da Marinha com a participação
do Vice-Almirante José Geraldo Fernandes (9° DN), do
Contra-Almirante Savio (6°DN), Presidente da SOAMAR
Brasil Mariano Rebelo e de Soamarinos da região.

SOAMAR Campinas prestigia a vinda do Almirantado
no Centro Cultural da Marinha em São Paulo.

** Próximos eventos:
•
•
•

Visita as Instalações do 9° Distrito Naval;
Visita a Corveta Barroso em Santos a convite do 8º Distrito Naval;
Participação na próxima eleição para Vice-Presidente da SOAMAR Brasil que ocorrerá em Vitória
(ES)

Juntos por uma Mentalidade Marítima! atividades desenvolvida
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