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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
Por uma mentalidade marítima!

PALAVRA DO SOAMARINO

Convenção-Assembléia Geral Ordinária

Elo de Ligação

A SOAMAR, como elo
de ligação entre a Marinha do Brasil e a
sociedade civil, revela-se cada vez mais
importante, especialmente numa época
em que os próprios quadros da Marinha
são
complementados
por
civis,
especialistas nas mais diversas áreas do
conhecimento. Campinas, por sua
tradição cultural e pela força de suas
universidades, tendo à frente a
Unicamp, se apresenta como uma fonte
valiosa de talentos para compor essa
força de trabalho complementar, em
especial nas áreas tecnológicas. Por
conta disso, a SOAMAR-Campinas
merece o apoio incondicional de todos
que
pretendam
consolidar
essa
contribuição das renomadas instituições
de ensino de nossa cidade ao contínuo
aprimoramento da Marinha do Brasil,
pois a ativa participação da entidade
soamarina local nos mais variados
projetos que lhe dão visibilidade
representa inegável estímulo a esses
jovens, que passam a ter a nossa
Marinha como objetivo de realização
pessoal e profissional.
Afonso José Simões de Lima
(Soamarino)

da SOAMAR BRASIL (AGO)
No próximo dia 12 de novembro, na cidade de
Vitória - Espírito Santo-, haverá a Convenção da
SOAMAR - BR para posse do futuro Presidente,
Sr. Valter Porto. Seguir-se-á Assembléia Geral
Ordinária para eleição do próximo Vice Presidente da SOAMAR - BR. Outro item que
será abordado AGO, será a aprovação da proposta
de um novo Estatuto feito pelos Soamarinos
interessados nessa colaboração.
SAUDAÇÕES SOAMARINAS
LUIZ MARIANO CABRAL REBELO
PRESIDENTE da SOAMAR BRASIL

MENTALIDADE MARÍTIMA!

.

O Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) incluem
pesquisas no continente Antártico para ampliar o
conhecimento dos fenômenos naturais que ali ocorrem e
sua repercussão sobre o território brasileiro. Os projetos ali
abordados referem-se ao estudo das mudanças ambientais
globais, a identificação dos recursos econômicos vivos e
não-vivos da região e formas de seu aproveitamento e
levantamento das condições fisiográficas e ambientais do
continente Antártico.
Acesse : http://www.mar.mil.br/secirm/proantar.htm
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COMEMORAÇÃO DO 96°
ANIVERSÁRIO DA

Força de Submarinos
No dia 17 de julho na base do Comando da
Força de Submarinos na Ilha de Mocanguê Grande
em Niterói, ocorreu a Comemoração dos 96 anos da
Força de Submarinos da Marinha do Brasil.
O evento teve a participação de autoridades
da Marinha do Brasil, entre eles o Comandante da
Marinha do Brasil, o Almirante de Esquadra Julio
Soares de Moura Neto e o ex- CM, o Almirante de
Esquadra Roberto Guimarães de Carvalho.

SOAMAR CAMPINAS
Visita ao Comando Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais em Ilha das
Cobras
No dia 16 de julho, a SOAMAR Campinas visitou
o Comando Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
em Ilha das Cobras no Rio de Janeiro.
Durante a visita os Soamarinos Márcia Ferraresi
e Osvaldo Missio foram recepcionados pelo Chefe
de Gabinete do Comando Geral do Corpo de
Fuzileiros Navais, o Comandante Castilho (CMGFN).

Homenagens a Comemoração dos 96 anos da FORSUB.

Soamarino Osvaldo Missio (esquerda), Comandante
Castilho (centro) e a Soamarina. Márcia Ferraresi (direita)
em frente ao ComGer.

Tradicional Corte do Bolo feito pelo atual Comandante da
Marinha do Brasil

A SOAMAR Campinas e a SOAMAR São
Paulo estiveram presentes para prestigiar o evento.
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Sargento (FN) Rodnei expôs a trajetória histórica dos
Fuzileiros Navais no Museu do ComGer.

SOAMAR São Paulo e SOAMAR Campinas com o
Comandante da Forsub, o Contra-Almirante Celso Luiz
Nazareth.

Frase do mês
O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever.
(Almirante Barroso-Batalha Naval do Riachuelo 11 de junho de 1865)
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CONHEÇA A NOSSA MARINHA
EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO DO 96º
ANIVERSÁRIO DO COMANDO DA FORÇA DE
SUBMARINOS
Moldada entre as rochas de Mocanguê Grande, a Força de Submarinos foi criada, em 17 de
julho de 1914, com a chegada dos três submersíveis da classe “Foca” e, com o passar dos anos, veio se
modernizando de maneira progressiva. Foram incorporados: o submarino mineiro “Humaytá”, os
classes “Tango”, “Fleet Type”, “Guppy”, “Oberon” e, a partir de 1989, os classes “Tupi” e “Tikuna”,
constituindo um marco na história nacional, pois permitiu ao Brasil a capacitação na construção desses
meios.
Essa necessária evolução tecnológica pela qual a nossa Força atravessou, sempre exigiu
tenacidade e determinação, para que as nossas tripulações estivessem qualificadas a guarnecer postos
mais sensíveis a bordo, possibilitando a operação de todos os sistemas das novas e modernas unidades.
O espírito aventureiro do passado, o qual sobrepujou os obstáculos apresentados, permitiu o
surgimento de um orgulho que mergulha fundo, apoiado nos valorosos exemplos de liderança, ousadia
e ensinamentos dos antigos e novos Chefes Navais, que propiciaram o desenvolvimento das
habilidades necessárias, com a finalidade de manter as nossas ricas tradições.
Além disso, há ainda que mencionar um patrimônio maior - a nossa gente. Um pessoal que se
dedica dia e noite, de forma incansável e silenciosa, às atividades de submarino, mergulho, mergulho
de combate e medicina hiperbárica, possibilitando à nossa Força a prontidão requerida para realizar
com sucesso as missões que lhe são atribuídas.
No mundo de hoje as mudanças são rápidas e o conhecimento se torna, cada vez mais, uma
necessidade para todos. A Força de Submarinos tem diante de si um futuro eivado de desafios. Entre
eles, está a parceria estratégica firmada entre o Brasil e a França, que prevê a construção, no País, de
quatro submarinos convencionais, de uma base e de um estaleiro, e o desenvolvimento do projeto,
bem como, a construção do tão sonhado submarino nuclear, cabendo ao Brasil a concepção, exclusiva,
de toda parte nuclear. Sabemos que serão novos e complexos desafios. Contudo, pelo belo legado
deixado por essa plêiade de militares e servidores civis que por aqui passaram, todas essas etapas
serão vencidas, uma a uma, por mais difíceis que possam parecer.
Esta é a nossa Força, que com 96 anos de existência permanece preservando e cultuando os
atributos aqui plantados. Com todos– submarinistas, mergulhadores, mergulhadores de combate, o
pessoal da medicina hiperbárica e servidores civis – sempre determinados a cultivar um ambiente de
trabalho forjado na disciplina, união, respeito mútuo e camaradagem, contribuindo para que a Força de
Submarinos continue modernizada e pronta a defender os interesses brasileiros no mar, com a força e
a dedicação de homens e mulheres que são marinheiros até debaixo d´água.
Mais informações do Comando da Força de Submarinos da Marinha do Brasil também podem
ser obtidas pelo site: http://www.mar.mil.br/forsub/
CELSO LUIZ NAZARETH
CONTRA-ALMIRANTE
COMANDANTE DA FORÇA DE SUBMARINOS
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