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Conhecendo o 2º Distrito Naval
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O Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) 
é uma organização militar de comando de 
área que tem como propósito contribuir para o 
cumprimento das tarefas de responsabilidade 
da Marinha do Brasil (MB) na sua área de 
jurisdição, que abrange os estados da Bahia, 
Sergipe, norte de Minas Gerais e alguns 
municípios do sudoeste de Pernambuco, 
situados às margens do Rio São Francisco.

O COMANDO 
     do 2º Distrito Naval

O 2ºDN possui características peculiares e 
duais, uma vez que, na sua jurisdição, há 
uma parte marítima, com cerca de 1.194 
Km de extensão, que se projeta até a 
plataforma continental brasileira – aliada a 
mais de 2 milhões de km² de área oceânica de 
responsabilidade de busca e salvamento –  e 
uma parte fl uvial, sendo responsável por cerca 
de 1.400 km navegáveis no rio São Francisco, 
o rio da “Integração Nacional”. 

CAPA
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A sede do Com2ºDN está localizada na cidade 
de Salvador, às margens da Baía de Todos os 
Santos que, juntamente com o extenso litoral 
da Bahia, contribuem para que o povo baiano 
apresente uma notável mentalidade marítima, 
que o estimula a se relacionar intensamente 
com a Marinha do Brasil (MB).

A história também explica a proximidade entre 
a MB e a sociedade baiana. As origens do 
Com2ºDN remontam marcos da presença da 
MB na Bahia, como o ano de 1823, quando a 
primeira Esquadra Brasileira, sob o Comando 
do Lord Thomas Cochrane, e a flotilha 
itaparicana, liderada pelo Tenente João de 
Bottas, combateram e derrotaram os últimos 
portugueses que resistiam à independência 
do Brasil no recôncavo baiano e na Baía de 
Todos os Santos, o que permitiu a consolidação 

da soberania do Brasil, em 2 de julho daquele 
ano. Entre os anos de 1844 e 1846, o Almirante 
Tamandaré, então Capitão de Fragata Joaquim 
Marques Lisboa, comandou a Divisão Naval do 
Centro, Organização Militar que deu origem a 
ao Com2ºDN.
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Nos dias atuais, o Com2ºDN executa 
uma extensa gama de tarefas, entre as 
quais executar e apoiar operações navais, 
aeronavais, de Fuzileiros Navais e terrestres de 
caráter naval; exercer as atribuições relativas 
ao Representante da Autoridade Marítima; 
implementar e fiscalizar o cumprimento de leis 
e regulamentos, no mar e nas águas interiores, 
atuando, quando necessário, em coordenação 
com outros órgãos; controlar a movimentação 

de meios navais, nacionais e estrangeiros, 
em trânsito; e cooperar com as atividades de 
defesa civil.

Para desenvolver suas atividades, o Com2ºDN 
tem, sob sua subordinação, oito navios e 15 
organizações militares (OM) em terra, divididas 
entra as áreas de operações, de segurança da 
navegação e apoio.

Área Operativa

Grupamento de Patrulha Naval do Leste 
– É o componente operativo destinado a 
realizar Patrulha Naval, operações de Socorro 
e Salvamento, participar de operações de 
Minagem Defensiva, de Esclarecimento, de 
Apoio Logístico Móvel e de Defesa de Porto 
ou Área Marítima Restrita, que inclui terminais 
marítimos e plataformas de exploração/
explotação de petróleo. Para tais tarefas, conta 
com a Corveta “Caboclo” (V-19), os Navios-
Patrulha “Guaratuba” (P-50) e “Gravataí” (P-51) 
e, ainda, com o Aviso de Patrulha “Dourado”.
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Força de Minagem e Varredura - O Com2ºDN 
é a OM referência em Guerra de Minas na MB. 
A ele está subordinada a Força de Minagem e 
Varredura, que mantém e emprega os Navios-
Varredores da Classe “Aratu”, especialmente 

projetados para atividades de contramedidas 
de minagem, que consistem em manter livres 
da ameaça de minas as rotas marítimas 
estratégicas para o País.

Por meio do Grupo de Avaliação e 
Adestramento de Guerra de Minas, uma das 
seções de seu Estado-Maior, o Com2ºDN 
atua para manter, ampliar e difundir os 
conhecimentos de Guerra de Minas, através 
de atividades de pesquisa e da realização de 
cursos e eventos acadêmicos.
 

Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Salvador (GptFNSa) – Com um efetivo de 420 
homens, distribuídos em duas companhias 
de fuzileiros e uma companhia de Comando 
e Serviços, tem a missão de realizar ações 
de defesa de porto e/ou de área marítima 
restrita e das demais instalações navais e 
civis de interesse da MB, apoiar e/ou reforçar 
a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) em 
operações dentro ou fora da área de jurisdição 
do 2ºDN e realizar operações de segurança 
interna e operações terrestres de caráter naval. 
Em 2014/2015, uma companhia do GptFNSa 
reforçou durante dois meses, o contingente da 
FFE que atuava na pacificação do Complexo 
da Maré, no Rio de Janeiro. 
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ACONTECEUACONTECEU

Segurança da Navegação

Como Representante da Autoridade Marítima, 
o Com2ºDN tem a incumbência de promover 
a salvaguarda da vida humana e a segurança 
da navegação no mar e águas interiores, além 
da prevenção da poluição hídrica por parte de 
embarcações, plataformas ou suas instalações 

de apoio. Na área marítima do 2ºDN, tal 
tarefa está a cargo da Capitania dos Portos 
da Bahia, e de suas delegacias em Ilhéus e 
Porto Seguro, e da Capitania dos Portos de 
Sergipe. 
 

Na hidrovia do rio São Francisco, 
a Capitania Fluvial do São 
Francisco, com sede em Pirapora-
MG, zela pelas atribuições da 
Autoridade Marítima, auxiliada 
pelas Agências Fluviais de Juazeiro 
e Bom Jesus da Lapa-BA.
 
Também com o propósito de 
contribuir com a segurança 
da navegação, o Serviço de 
Sinalização Náutica do Leste é a 
organização militar responsável por 
implementar, operar e manter os 
sinais de auxílio à navegação sob 
responsabilidade da MB, fiscalizar 
e controlar o funcionamento dos sistemas de 
auxílio à navegação mantidos ou operados por 
outros órgãos públicos ou entidades privadas; 
e emitir parecer técnico nas propostas para 

a implantação, cancelamento e alteração 
de balizamento na área de jurisdição do 
Com2ºDN.
 



9O FAROL | DEZEMBRO DE 2017

Área de apoio

A disponibilidade e o aprestamento dos meios 
operativos do 2ºDN, bem como o sucesso 
das operações por eles realizadas são 
garantidos pelas organizações militares de 
apoio, como a Base Naval de Aratu (BNA), 
que oferece uma variada gama de facilidades 
aos navios do 2ºDN, entre as quais serviços 
especializados de manutenção preventiva 
e corretiva. A BNA também abriga, em um 
mesmo complexo, outras OM operativas e da 
área de apoio, como o Centro de Intendência 
da Marinha em Salvador, responsável 
pelas atividades de obtenção centralizada 
e abastecimento dos mais variados itens 
necessários ao funcionamento das OM e 
meios navais, que também são apoiados pelo 
Centro nas atividades de execução financeira e 
pagamento.
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Também localizada no Complexo 
da Base Naval de Aratu, a Estação 
Rádio da Marinha em Salvador 
tem a missão de proporcionar 
comunicações entre as OM e 
navios da MB, através dos canais 
elétrico e radioelétrico.
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Prestando atendimento médico e diversos 
serviços de saúde aos militares da ativa, 
da reserva e à família naval, o Hospital 
Naval de Salvador (HNSa) é outra 
OM que presta fundamental apoio ao 
cumprimento da missão do Com2ºDN. 
O HNSa também executa atividade 
técnicas de medicina operativa, pericial 
e assistencial, sendo empregado nas 
Ações Cívico-Sociais promovidas pelo 
Com2ºDN.
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O sucesso obtido no cumprimento das mais variadas atividades desenvolvidas pelo Com2ºDN 
se deve ao esforço realizado diuturnamente pelos seus militares e servidores civis que, com 
lealdade, competência e criatividade, contribuem para a excelente imagem do 2º Distrito Naval e 
da Marinha do Brasil em toda a sua área de jurisdição.
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Dia do Marinheiro 
 é COMEMORADO em Salvador

O Comando do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) 
realizou, no dia 13 de dezembro, no Forte de 
Santo Antônio da Barra, a cerimônia militar do 
Dia do Marinheiro, data que também celebra 
o aniversário de nascimento do Almirante 
Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de 
Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil (MB).

Contando com a presença de autoridades 
civis e militares, a exemplo do Presidente da 
Assembleia Legislativa da Bahia, Deputado 

Estadual Ângelo Coronel, do Deputado Federal 
Bebeto Galvão e do Secretário de Segurança 
Pública do Estado da Bahia, Maurício 
Barbosa, a cerimônia teve como destaques a 
condecoração de personalidades e autoridades 
civis e militares com a Medalha “Mérito 
Tamandaré” e a premiação de estudantes 
vencedores do concurso de redação da 
“Operação Cisne Branco”, incluindo o baiano 
Matheus de Souza, vencedor nacional no 
ensino fundamental.

ACONTECEU - Especial semana da MARINHA
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Durante a cerimônia, uma salva de 19 tiros 
de canhão foi disparada pelo Navio-Balizador 
“Tenente Boanerges”, fundeado próximo 
ao Farol, juntamente com outros navios 
subordinados ao Com2ºDN, que chamaram a 
atenção de baianos e turistas na orla da Barra.

Além da cerimônia militar no Forte de Santo 
Antônio, organizações militares da Marinha 

na área de Salvador e Aratu montaram uma 
exposição no Largo do Farol da Barra com 
equipamentos militares e de sinalização 
náutica, embarcações, viaturas, maquetes 
de navios, informações sobre segurança da 
navegação e sobre a carreira naval, além 
de um simulador de navegação utilizado no 
treinamento das tripulações dos navios do 2º 
Distrito Naval.
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 No período de 29 de novembro a 02 de 
dezembro, o Comando do 2º Distrito Naval 
(Com2ºDN), em parceria com Prefeitura 
Municipal de Vera Cruz, realizou uma Ação 
Cívico-Social (ACISO) no município de Vera 
Cruz, às margens da Baía de Todos os Santos. 

Durante a ACISO, a Marinha do Brasil prestou 
diversos serviços de saúde à população. Ao 
todo, foram realizados 4.147 procedimentos 
médicos e odontológicos e entregues 28 

Com2ºDN PROMOVE 
 Ação Cívico-Social no município
     de Vera Cruz/BA

próteses dentárias. Além das ações na área 
de saúde, na ACISO também foram prestados 
serviços como corte de cabelo, exposição 
de equipamentos dos Fuzileiros Navais  e 
orientações sobre como ingressar na Marinha. 
Mariudine dos Santos Neto, 35 anos, é 
pescador e procurou o serviço odontológico 
para colocar uma prótese dentária, “Estava 
precisando de uma prótese há mais de 6 
meses. Eu queria sorrir, mas me sentia 
envergonhado. Agora, com essa prótese, no fim 

Especial semana da MARINHA
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de ano minha estima estará bem alta. Parabéns 
para a Marinha do Brasil!”, relatou Mariudine.

Ainda dentro das ações da ACISO, a Base 
Naval de Aratu iniciou  obras de pintura em 
uma escola-creche que atende cerca de 50 
crianças da região. Por sua vez, a Capitania 
dos Portos da Bahia regularizou embarcações 
de pescadores locais e capacitou 26 novos 
pescadores profissionais, aquaviários que 
agora poderão exercer suas atividades com 
mais segurança, colocando em prática os 
conhecimentos adquiridos.

Também foram prestados por instituições 
parceiras cerca de 1.315 atendimentos, como 
apoio de justiça e cidadania, oferecido pelo 
Tribunal de Justiça da Bahia, emissões de 1ª e 

2ª vias de carteiras de identidade, promovidas 
pela Secretária de Segurança Pública do 
Estado da Bahia, e aferição de pressão e 
glicemia, serviços realizados pela prefeitura do 
município. Raimundo Souza Pereira, 46 anos, 
desempregado, e Natali Costa dos Santos 
Pereira, 28 anos, estudante, procuraram o 
balcão jurídico do Tribunal de Justiça da Bahia 
para realizar um divórcio. “Achei o serviço 
do balcão jurídico muito rápido e eficiente, o 
que possibilitou resolvermos o problema de 
maneira satisfatória”, pontuou Natali. Os dois 
ainda aproveitaram o serviço de pediatria para 
levar a filha Nicole, de 4 anos. “Temos uma 
necessidade muito grande de serviços aqui na 
ilha, uma carência que está sendo suprida por 
esta ação da Marinha”, ressaltou agradecido 
Raimundo.
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No dia 1º de dezembro, o Com2ºDN realizou 
a inauguração de um busto do Almirante 
Tamandaré em Mar Grande, localidade do 
município de Vera Cruz situada na ilha de 
Itaparica, às margens da Baía de Todos os 
Santos. O evento, que foi presidido pelo 
Comandante do 2º Distrito Naval, Vice-
Almirante Almir Garnier Santos, fez parte das 
comemorações do Dia do Marinheiro e contou 

Com2ºDN INAUGURA busto 
     do Almirante Tamandaré em 
          Vera Cruz. 

com a presença do Prefeito de Vera Cruz, 
Marcos Vinicius Marques Gil, além de outras 
autoridades civis e militares. 

Durante a cerimônia, o prefeito agradeceu à 
Marinha do Brasil pela doação do busto ao 
município e ressaltou a histórica ligação do 
povo de Vera Cruz com a MB, destacando 
o patriotismo do Almirante Tamandaré e seu 

Especial semana da MARINHA
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exemplo para as futuras gerações. “O Almirante 
Tamandaré foi voluntário muito jovem, deixando 
um exemplo a ser seguido não só pelos 
militares da Marinha do Brasil, mas também 
por todos aqueles que desejam servir à nação”, 
pontuou. 

Em suas palavras, o Vice-almirante Garnier 
agradeceu aos representantes do município 
pela iniciativa e apoio ao projeto. “É com 
muita gratidão que a Marinha do Brasil 
recebe do povo de Vera Cruz esse gesto 
de reconhecimento ao nosso Patrono. O 
Almirante Tamandaré representa, para todos 
nós brasileiros, uma inesgotável fonte de 
inspiração”.

O Almirante Joaquim Marques Lisboa, Marquês 
de Tamandaré, é o Patrono da Marinha do 
Brasil, à qual serviu com notável dedicação 
entre os anos de 1823 e 1889. Durante os anos 
de 1844 a 1846, como Capitão de Fragata, 
foi Comandante da Divisão Naval do Centro, 
organização militar que originou o Comando 
do 2º Distrito Naval. Também foi nos mares 
da Bahia que o Almirante Tamandaré teve seu 
batismo de fogo, aos 15 anos, como voluntário 
da recém-criada Armada Imperial que, em 
1823, combateu a esquadra portuguesa que se 
opunha à independência do Brasil.
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No dia 04 de dezembro, a Banda de Música do 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 
realizou uma apresentação especial no teatro 
Sesc da Casa do Comércio, importante palco 
cultural da cidade de Salvador. 

Durante o evento, que contou com a presença 
de um público de cerca de 500 pessoas, a 
banda de música tocou diversos sucessos da 

Banda de Musica do GptFNSa 
realiza CONCERTO para Família  
      Naval e convidados 

MPB, como Ponteio e Na Baixa do Sapateiro, 
temas de fi lmes, músicas natalinas e canções 
militares, que fi zeram sucesso com o público 
que assistiu ao espetáculo.

O evento contou com uma participação 
especial da cantora baiana Ana Mametto, 
que levou ao palco parte do repertório do seu 
show em homenagem a Dorival Caymmi e 

Especial semana da MARINHA
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foi acompanhada pelo quinteto de sopro da 
banda do Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Salvador durante a canção “Toada do Mar”, 
de Saul Barbosa e Jorge Portugal. “Essa é 
uma música inédita que gravei em meu novo 
CD virtual, que será lançado em breve. É a 
primeira vez que a apresento da forma como 
foi arranjada, já que no meu show canto 
acompanhada somente com o piano. A Marinha 
me proporcionou, além da emoção de cantar 
com essa banda tão afi nada, a oportunidade de 

interpretar a música da forma que ela nasceu. 
Estou muito feliz por ter dividido esse momento 
com a Família Naval!”, pontuou.  

Deuza Souza, médica, 64 anos, foi pela 
primeira vez assistir a uma apresentação da 
Banda e fi cou impressionada com a qualidade 
musical. “Eles tocam maravilhosamente bem, 
adorei a oportunidade de assistir a esse show!”, 
relatou.
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Mantendo uma Tradição Naval dentre os 
eventos comemorativos alusivos ao Dia do 
Marinheiro em 2017, foram realizados 4 
eventos Religiosos que contemplaram as 
principais linhas de crença dos Militares e 
Servidores Civis no Com2ºDN: 

No dia 5 de dezembro, ocorreu a visita de 
militares e Servidores Civis Espíritas à Obra 
Espírita Mansão  do Caminho  do grande 
Médium Divaldo Franco;

No dia seguinte, ocorreu o Culto para Militares 

CELEBRAÇÕES 
     do Dia do Marinheiro

e Servidores Civis Protestantes na Capela 
da Vila Naval de Inema dirigido pelo Pastor 
Presbiteriano Josafá, de notável infl uência na 
comunidade baiana;

Ainda no dia 6 de dezembro, militares adeptos 
de Religião de Matriz Africana e Indígena 
realizaram uma visita ao Terreiro de Candomblé 
OXUM ARÉ um dos mais Tradicionais da 
Bahia.

Por fi m, no dia 7, foi celebrada a Missa em 
Ação de Graças pelo Dia do Marinheiro na 

Especial semana da MARINHA
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Basílica de Nosso Senhor do Bonfi m.  A 
celebração foi presidida pelo Capelão do Com 
2ºDN Pe Érico e concelebrada pelo Capelão da 
6ªRM Pe Freitas. Além de militares e servidores 
civis, outros fi éis também participaram.

É importante salientar que todos os Militares 
foram voluntários de acordo com suas 
convicções e que em todos os eventos o 
Capelão esteve presente ressaltando o zelo 

do Pastor pelo Rebanho. O CT(CN) Érico 
costuma dizer: “Sou Padre para os Católicos , 
mas sou Capelão de todos”. Ao tempo em que 
a intolerância Religiosa é um fenômeno que 
assusta a comunidade Universal, a Capelania 
do COM2ºDN atua como facilitadora do Diálogo 
e incentivadora da vivência livre, respeitosa e 
humanizante de todas as crenças. 
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No período de 8 a 10 de dezembro, a Fragata 
União visitou o Porto de Salvador, integrando o 
calendário das comemorações alusivas ao Dia 
do Marinheiro realizadas pelo Comando do 2º 
Distrito Naval na capital baiana.

No dia 08 de dezembro, a tripulação da Fragata 
recebeu a visita do Comandante do 2º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Almir Garnier Santos, que 
serviu a bordo da União entre os anos 1989 
e 1991, como Encarregado da Divisão O-1 e 
como Chefe de Operações do Navio. 

Durante a visita, o Almirante Garnier 
percorreu diversos compartimentos, tais 
como o passadiço, o Centro de Operações de 
Combate, a enfermaria e a Praça D'Armas, 
ocasião em que relembrou das histórias do 
tempo em que serviu embarcado na Fragata e 
reencontrou o hoje Suboficial Fernando Batista 
dos Santos, que era cabo na época da sua 

Fragata União Visita o 
    Porto de SALVADOR e abre 
     para visitação pública

passagem pela União.

Na sua despedida o Almirante Garnier falou 
aos oficias, “Gostaria de parabenizar o esforço 
de toda a tripulação em manter o navio em 
ótimas condições de operacionalidade e 
excelente apresentação”, pontuou. 

Nos dias 09 e 10 de dezembro, foi a vez 
da população soteropolitana conhecer as 
instalações do navio, que chegou à capital 
baiana após participar da XXXVIII Operação 
Dragão, no litoral do Espirito Santo.

Especial semana da MARINHA
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No dia 9 de dezembro, a Agência Fluvial 
de Juazeiro realizou a XXI Travessia 
Natatória “Almirante Tamandaré”, na 
orla fluvial de Juazeiro-BA, como parte 
das comemorações alusivas ao Dia do 
Marinheiro. 

O evento teve a participação de 70 atletas 
amadores e profissionais da região e 
contou com o apoio da SOAMAR Juazeiro, 
da Prefeitura Municipal de Juazeiro-BA e 
de outros órgãos municipais, estaduais e 
federais da região do Médio São Francisco. 

A tradicional Travessia Natatória nas 
águas do rio São Francisco tem como 
propósito congregar a Marinha do Brasil 

AgJuazeiro realiza TRAVESSIA 
   natatória no Rio São Francisco

com a sociedade e os atletas sanfranciscanos, 
contribuindo para a difusão da mentalidade 
marítima também no interior do Brasil.
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Especial semana da MARINHA

Corrida RÚSTICA do Dia do 
   Marinheiro é realizada em Pirapora

Abrindo a semana da Marinha na região, 
no dia 10 de dezembro a Capitania Fluvial 
do São Francisco (CFSF) realizou a edição 
2017 da tradicional Corrida Rústica do Dia do 
Marinheiro, na cidade de Pirapora-MG.

O evento contou com a presença de cerca de 
250 competidores, entre militares e membros 
da sociedade local, e foi subdividido em 
categorias para diferentes faixas etárias, 
com destaque para a infantil 200 metros, que 
contemplou crianças de seis a oito anos. 

O campeão geral da competição, Leonardo 
de Souza Braz, considerou a prova excelente 
e reforçou o pedido para que seja mantida 
nos próximos anos. A atleta Simone de 

Souza Santiago, que conquistou a segunda 
colocação na categoria feminino 41 a 50 
anos, demonstrou contentamento com o 
evento, pois teve também a oportunidade 
de levar o filho Guilherme para participar da 
corrida infantil. “Este tipo de evento deve 
acontecer sempre, pois permite não só a 
integração da sociedade com a Marinha, mas 
também o congregamento social e familiar”, 
pontuou.
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Não conduza embarcações em área de banhistas.

Segurança da navegação: quem valoriza a vida, respeita.
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É A MARINHA DO BRASIL
TRABALHANDO PELA SUA
SEGURANÇA
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Ocorreu na manhã do dia 13 de dezembro, nas 
dependências da CPSE, cerimônia alusiva ao 
Dia do Marinheiro, que contou com a presença 
de diversas autoridades civis e militares, 
integrantes da SOAMAR-SE e alunos do 
Programa Forças no Esporte (PROFESP).
 
A cerimônia teve início com o canto do Hino 
Nacional, orquestrado pela Filarmônica São 
Félix de Cantalício da cidade de Pacatuba e, 
por conseguinte, foram realizadas a leitura da 
Ordem do Dia do Comandante da Marinha e 
da Mensagem Presidencial alusiva ao Dia do 
Marinheiro.

CPSE celebra o 
    Dia do MARINHEIRO 

Dando continuidade ao evento, realizou-se 
a imposição das Medalhas Mérito Militar, 
Mérito Tamandaré e Mérito Acanto, além da 

Especial semana da MARINHA
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troca das divisas de militares promovidos. 
Na oportunidade, também foram agraciadas 
diversas personalidades civis e militares com 
o título de Tripulante Honorário, por suas 
significativas contribuições com as atividades 
da CPSE.

Ainda durante a cerimônia, foram feitas as 
imposições das medalhas “Amigo da Marinha”, 
com destaque para o Deputado Estadual 
Luciano Bispo, Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Sergipe, o Coronel PM 
Marcony Cabral Santos, Comandante Geral da 
Polícia Militar de Sergipe e o Sr Paulo Marinho, 
Diretor da Petrobras Unidade Sergipe/Alagoas, 
dentre outras autoridades e personalidades 
civis. 
 
“Muito bom estar aqui na Capitania dos 
Portos de Sergipe neste momento especial,  
oportunidade na qual tive o privilégio de 
ser condecorado com a medalha Amigo da 
Marinha, fico muito feliz e pronto para ajudar 
e compartilhar com essa instituição a serviço 
da Pátria, a serviço do Brasil, parabéns à 
Capitania dos Portos de Sergipe, parabéns 
a toda tripulação, pelo seu dia, o Dia do 
Marinheiro”, comenta o novo Amigo da Marinha, 
o Palestrante Antônio Neto. 
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Como parte das comemorações do Dia do 
Marinheiro, no dia 13 de dezembro, o Comando 
do 2º Distrito Naval (Com2ºDN) realizou uma 
exposição de materiais no largo do Farol 
da Barra, que teve como propósito difundir 
a mentalidade marítima e as tradições da 
Marinha do Brasil (MB) junto à sociedade 
soteropolitana.

Com2ºDN realiza EXPOSIÇÃO
      do Dia do Marinheiro

Na ocasião, foram expostos equipamentos da 
Força de Minagem e Varredura e um simulador 
de navegação, utilizado para adestramento 
das tripulações dos navios subordinados ao 
Com2ºDN, além de viaturas e equipamentos 
dos Fuzileiros Navais e maquetes de navios 
distritais. A Capitania dos Portos da Bahia 
também montou um estande no local com 

Especial semana da MARINHA
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as viaturas e embarcações empregadas 
rotineiramente na atividade de inspeção 
naval, assim como itens de salvatagem e 
folhetos de divulgação da Campanha Legal 
no Mar - Navegue com Segurança.

Nesta época do ano, a região da Barra, em 
Salvador, recebe turistas de diversas partes 
do Brasil e do mundo. Francisco Antônio 
de Elias, 58 anos, cirurgião-dentista de 
Teresina-PI, ficou agradavelmente surpreso 
com a exposição. “O que mais chamou a 
minha atenção foi o acesso a importantes 
informações sobre a Marinha, fundamental 
para que a população tenha conhecimento 
sobre o que é e o que faz a Marinha do 
Brasil”, pontuou.
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A Capitania dos Portos de Sergipe em 
conjunto com a Sociedade Amigos da Marinha 
(SOAMAR/SE), com patrocínio da Caixa 
Econômica Federal, promoveu no dia 16 de 
dezembro o Festival Cultural Beneficente do 
Marinheiro, em alusão ao Dia do Marinheiro 
comemorado no dia 13 de dezembro.
 
O Festival foi realizado no Salão Nobre 
do Iate Clube de Aracaju e contou com a 
participação de militares da Marinha do Brasil 

CPSE promove festival beneficente
  ALUSIVO ao Dia do Marinheiro 

Especial semana da MARINHA
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e de outras Forças, do Gerente Regional da 
Caixa Econômica Federal, Ricardo Porto de 
Miranda e autoridades civis do Estado de 
Sergipe, além de diversos Soamarinos.
 
O evento contou com a exposição de 
miniaturas de embarcações típicas de Sergipe, 
como barcos de pesca e as “tototós”, bem 
como destaque ao famoso Prático Zé Peixe, 
e foi capitaneada pela miniatura de uma 
Corveta da Marinha do Brasil, criadas pelo 
artesão Mestre Passos, de São Cristóvão. A 
animação do evento ficou a cargo da Orquestra 
Los Guaranis, uma das mais tradicionais de 
Sergipe.
 
Mantendo a forte relação da CPSE com as 
ações sociais, os ingressos para o Festival 
foram entregues mediante a doação de de 
alimentos não perecíveis. No total, o Festival 

arrecadou quase 400 kg de alimentos que 
foram doados ao Serviço de Assistência à 
Mendicância (SAME), lar de idosos, no dia 20 
de dezembro. O Diácono Antônio Costa de 
Almeida, Diretor-Geral do SAME agradeceu a 
iniciativa da Capitania dos Portos, pelo segundo 
o ano consecutivo, e ressaltou também a 
importância da presença dos militares da Força 
para os idosos.
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1º CORRIDA  do Marinheiro 
    é realizada em Salvador

No dia 16 de dezembro, o Comando do 2º 
Distrito Naval realizou a primeira corrida do 
Marinheiro, como parte integrante do calendário 
das comemorações alusivas ao Dia do 
Marinheiro em Salvador.

O evento, que ocorreu no Bairro da Barra, teve 
o objetivo de difundir a mentalidade marítima 
e as tradições da Marinha do Brasil. Cerca 
de 290 participantes, divididos em pelotões 
representativos das organizações militares 
de Aratu/Salvador e acompanhados por 

Especial semana da MARINHA
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integrantes do Exército Brasileiro, da Família 
Naval e da Casa Pia e Colégio de Órfãos de 
São Joaquim, percorreram os cerca de 2,5 km 
do percurso entoando canções militares, com 
o ritmo das passadas marcado pelas palmas e 
pela vibração. 

Ao final do evento, o Comandante do 2º Distrito 
Naval, que correu à frente dos pelotões, 
agradeceu a presença dos convidados e falou 
sobre a importância do evento. “Cumprimento 
a todos que voluntariamente participaram 
desta corrida, mostrando o espírito de 
companheirismo marinheiro. Em conjunto, 

homenageamos o nosso Patrono, Almirante 
Tamandaré, que com 15 anos já combatia na 
Baía de Todos os Santos pela Independência 
da Bahia e do Brasil, junto com a flotilha de 
saveiros comandada por João de Bottas”, 
pontuou. 

Adriana Garcia, bióloga, 40 anos, que 
participou da corrida compondo o pelotão da 
Família Naval, comentou sobre a participação 
dos familiares dos militares no evento. “Achei a 
ideia sensacional, pois une a família e estimula 
a prática esportiva. As crianças já vão se 
habituando com a educação física”, pontuou. 
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Capitania dos Portos da Bahia 
  REALIZA a 46ª Regata de 
     Saveiros João das Botas
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No dia 17 de dezembro, a Capitania dos 
Portos da Bahia (CPBA) realizou a 46ª edição 
da Regata de Saveiros “João das Botas”, na 
praia do Porto da Barra, em Salvador-BA. A 
competição náutica registrou a participação 
de 51 embarcações, distribuídas em sete 
categorias. 

O Fita Azul da regata, primeira embarcação 
a cruzar a linha de chegada, foi o saveiro 
“É da vida”, da classe “Vela de Içar de Popa 
Torada”. O troféu foi entregue ao vencedor 
pelo Comandante do 2º Distrito Naval, Vice-
Almirante Almir Garnier Santos, durante a 
cerimônia de premiação.

Antes do início da regata, a CPBA coordenou 
uma ação de limpeza do fundo do mar em 
parceria com o grupo Pesca Sub Lixo Zero e 

com o auxílio de mergulhadores militares da 
Base Naval de Aratu. Foram retirados mais 
de 500 kg de lixo. A ação teve o propósito de 
conscientizar a população quanto à importância 
da preservação do meio ambiente marinho. Na 
superfície, cinco embarcações da CPBA foram 
empregadas para garantir a segurança da 
navegação.

A “João das Botas”, cujo nome é uma 
homenagem aoTenente João Francisco 
de Oliveira, que comandou uma fl otilha de 
saveiros nas lutas pela independência do Brasil 
na Baía de Todos os Santos,vem contribuindo 
para a preservação da tradição dos saveiros, 
embarcações típicas do recôncavo baiano que 
foram fundamentais para a economia local do 
século passado.
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No dia 18 de dezembro, a Assembleia Legislativa 
da Bahia (ALBA) realizou sessão especial em 
homenagem ao Dia do Marinheiro, evento que 
integrou as comemorações da Semana da 
Marinha em Salvador.

A cerimônia teve início com o canto do Hino 
Nacional Brasileiro, executado pela Banda 

de Música do Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Salvador (GptFNSa), seguido do 
pronunciamento do autor da proposição da 
sessão especial, Deputado Estadual Ângelo 
Coronel, presidente da ALBA, que em suas 
palavras destacou o relevante papel da 
Marinha do Brasil para o país. “Nós temos uma 
Marinha que protege as nossas fronteiras e 

Assembleia Legislativa da Bahia
  realiza sessão ESPECIAL alusiva  
     ao Dia do Marinheiro
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defende nossa soberania. Nada como 
a casa do povo para homenagear uma 
instituição tão importante para o Brasil”. 
 
A sessão prosseguiu com a exibição 
do vídeo institucional “A Alma do 
Marinheiro”, produzido pelo Centro de 
Comunicação Social da Marinha, e as 
leituras da Mensagem do Presidente 
da República e da Ordem do Dia do 
Comandante da Marinha, alusivas ao Dia 
do Marinheiro.
Antes do encerramento, o Vice-Almirante 
Almir Garnier Santos, Comandante 
do 2º Distrito Naval, dirigiu palavras 
ao plenário, agradecendo à ALBA 
pela proposição da Sessão Especial. 
“Agradeço a sensibilidade do presidente 
desta importante casa em oferecer 

à Marinha do Brasil um dia, neste plenário, 
dedicado a exaltar a todos os marinheiros 
no nome do nosso Patrono, que nos inspira 
a cultuar e emprestar, ao povo brasileiro, 
serenidade, fibra, luta e valores morais.”, 
pontuou.
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No dia 09 de janeiro, o Comando do 2º Distrito 
Naval (Com2ºDN) em parceria com o SENAC/
BA, formou 14 militares no Curso de Auxiliar de 
Cozinha.

O curso teve como propósito capacitar os 
militares temporários que atuam no rancho 
e aperfeiçoar os especializados na função 
de auxiliar de cozinha, contribuindo para 
melhoria dos processos da OM. Os militares 
temporários, ao término do serviço ativo, 
estarão aptos ao mercado de trabalho.

Com2ºDN FORMA 14 militares 
   no curso de auxiliar de cozinha.

O curso teve a duração de três meses e foi 
realizado no período de outubro a dezembro 
de 2017, com carga horaria de 200h. A grade 
curricular foi subdividida em aulas praticas e 
teóricas.

O MN-RM2 Caio comentou o que espera do 
curso para o seu futuro “Espero aproveitá-
lo tanto aqui quanto lá fora, tendo em vista 
que sou um militar RM2, e o curso de auxiliar 
de cozinha ocupa uma área que está em 
constante crescimento”, pontuou.
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O MN-RC Caique comentou que considera 
uma excelente iniciativa da Marinha o curso. 
“É garantia do nosso crescimento profissional, 

tanto para o desenvolvimento aqui na Marinha, 
quanto para nossa vida após o processo de 
baixa” registrou.
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A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto 
Seguro realizou, no dia 1º de dezembro, a 
cerimônia de abertura da 22ª Campanha “Legal 
no Mar – Navegue com Segurança”. 

O evento ocorreu no Hotel Porto Seguro Eco 
Bahia e contou com uma palestra proferida 
pelo Delegado da Capitania dos Portos em 
Porto Seguro, Capitão de Corveta (T) André 
Teixeira, que apresentou uma exposição sobre 

DelPSeguro lança 
     CAMPANHA Educativa

os principais serviços prestados pela Delegacia 
nas regiões do sul e extremo sul da Bahia. 

Iniciada em 1996, a Campanha Legal no Mar 
é uma realização do Comando do 2º Distrito 
Naval, da Capitania dos Portos da Bahia e 
da Delegacia da Capitania dos Portos em 
Porto Seguro e consiste em um conjunto de 
ações educativas voltadas para a comunidade 
náutica, com o propósito de contribuir com a 
segurança da navegação.
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No dia 5 de dezembro, a Capitania dos Portos 
da Bahia (CPBA) realizou um adestramento 
de Abordagem em embarcações e Segurança 
Pessoal em parceria com o Núcleo Especial de 
Polícia Marítima (NEPOM), da Polícia Federal 
(PF), com a participação de 36 militares, 
inspetores navais, da CPBA. O objetivo 
foi capacitar os militares em técnicas para 
desenvolverem as atividades de Inspeção 
Naval de forma mais segura e contribuir para 
a integridade física dos militares durante as 
abordagens.

O adestramento foi composto por duas etapas: 
primeira com a parte teórica, realizada no 
auditório da CPBA, e conduzida pelos Agentes 
Policiais do NEPOM; e, em seguida, da parte 
prática, realizada na Baía de Todos os Santos, 
com um bote da CPBA e outro da PF.

De acordo com o Capitão dos Portos da Bahia, 
Capitão de Mar e Guerra Leonardo Andrade da 

CPBA realiza adestramento em 
  PARCERIA com a Polícia Federal

Silva Reis, “parceiras como esta contribuem 
para elevar ainda mais a qualidade do serviço 
da CPBA, durante as inspeções navais, que 
são realizadas diariamente em nossa área de 
jurisdição” – ressalta.
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A Delegacia da Capitania dos Portos em Porto 
Seguro dispõe de um novo meio de locomoção 
para suas equipes de inspetores navais: a 
empresa AR TURISMO, através do projeto 
“Por um Sorriso”, doou quatro bicicletas à 
Organização Militar, equipamentos que serão 
empregados durante as ações de inspeção 
naval em trechos como a Orla Norte, o Pier 
Municipal e o Terminal de Balsas de Porto 
Seguro. Dessa forma, os deslocamentos das 
equipes da Marinha do Brasil serão facilitados, 
principalmente durante os períodos de alta 
temporada, contornando os inevitáveis 
congestionamentos que ocorrem na cidade. 

As ações da Marinha na região de Porto 
Seguro e Santa Cruz Cabrália visam a efetivar 
missões de fiscalização nas embarcações de 
esporte e recreio, transporte de passageiros e 
de pesca, atuando em proveito da salvaguarda 
da vida humana no mar, segurança da 

Delegacia de Porto Seguro utiliza 
 bicicletas para apoio às ações de 
      INSPEÇÃO Naval

navegação e prevenção da poluição provocada 
por embarcações no meio hídrico.

De acordo o capitão de corveta (T) André 
Teixeira, Delegado de Porto Seguro, a 
implantação desse meio de transporte para 
a atividade de Inspeção Naval é inédita na 
região. A entrega das bicicletas foi realizada em 
cerimônia no dia 23 de novembro, ocorrida nas 
dependências da Delegacia da Capitania dos 
Portos em Porto Seguro.
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No período entre de 29 e 31 de dezembro de 
2017, a Base Naval de Aratu (BNA), realizou 
o Curso de Primeiras Ações de Resposta a 
derramamento de óleo no Mar (OIL SPILL 
RESPONSE – FIRST RESPONDER – IMO 
1), conduzido pela Empresa Ocean Pact, no 
Centro de Defesa Ambiental da empresa. 
 
O curso Oil Spill Response é destinado para 
profissionais em posição de supervisão em 
portos, embarcações, e outros que busquem 
qualificação para avaliar a segurança e a 
sensibilidade ambiental de um cenário de 
resposta, assim como desenvolver planos de 
trabalho e estabelecer comunicações entre a 
equipe de campo e o centro de comando. 

Durante o curso, militares aprenderam a teoria 

Base Naval de Aratu realiza curso 
de RESPOSTAS a emergências de 
  derramamento de óleo no mar

e a prática para o 
desenvolvimento 
das habilidades 
necessárias 
para supervisão 
de incidente 
e operações 
de resposta a 
derramamento de 
óleo no mar. 

A qualificação 
obtida junto à empresa Ocean Pact, alçou 
a BNA a um nível operacional que permitirá 
o pleno desenvolvimento de suas ações de 
resposta, conforme o padrão internacional IMO 
– 1, previsto nas Normas Técnicas Ambientais. 
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No dia 13 de dezembro, o Comando do 
2º Distrito Naval realizou a cerimônia de 
premiação da Operação Cisne Branco 2017. 
O evento ocorreu durante a cerimônia do Dia 
do Marinheiro e premiou os vencedores das 
etapas local (Salvador) e regional (2º Distrito 
Naval), nos ensinos fundamental e médio, 
e também o vencedor nacional do ensino 
fundamental. 
 

   Marinha premia VENCEDOR 
nacional da Operação Cisne Branco 
       2017 na Bahia

Como prêmio pela conquista nas etapas local 
e distrital, os alunos Matheus Francisco Luquini 
de Souza, do Colégio Militar de Salvador, 
1º colocado no Ensino Fundamental, e Ana 
Raissa R. da Silva, do Colégio Impacto, 
1º lugar no Ensino Médio, receberam das 
mãos do Comandante do 2º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Almir Garnier Santos, e do 
Presidente da SOAMAR Salvador, Othoniel 
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Santos Filho, um headfone bluetooth e uma 
bicicleta. Acompanhado pelo representante em 
Salvador da POUPEX, patrocinadora Nacional 
da Operação, Maroel Alexandre da Silva, 
o Vice-Almirante Garnier também entregou 
ao estudante Matheus Luquini um aparelho 
Notebook, como prêmio pela conquista da 
Categoria Nacional da Operação Cisne Branco. 

Ana Raissa falou sobvre a satisfação que 
teve ao elaborar o seu trabalho. “Eu gostei 
de aprender mais sobre a Marinha do Brasil e 
as diferentes formas em que atua em prol do 
progresso do país”!, pontuou.

Matheus Francisco, feliz com o prêmio 
nacional, destacou o tempo utilizado para 
elaborar a redação. “Investi meu tempo 
aprendendo sobre a vida do Marinheiro e sobre 
sua doação à Pátria, ao se lançar ao mar, 
ficando longe da família, em prol do Brasil. Foi 
muito bom ter meu esforço reconhecido!”.
 Em Salvador, a Operação Cisne Branco 
teve início em 5 de julho, com uma palestra 
realizada pelo Comandante do 2º Distrito 
Naval no Colégio São Bento. No ano de 2017, 
participaram da Operação na área de jurisdição 
do 2ºDN escolas públicas, particulares e 
militares dos estados da Bahia, Sergipe, Minas 
Gerais e Pernambuco. 
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No último dia 18 de dezembro, a Câmara 
Municipal de Salvador prestou homenagem à 
Marinha do Brasil (MB), por meio da outorga 
do Título de Cidadão Soteropolitano ao Vice-
Almirante Almir Garnier Santos, Comandante 
do 2º Distrito Naval.

Câmara Municipal de Salvador 
concede título de Cidadão 
SOTEROPOLITANO ao 

Comandante do 2º Distrito Naval

Propositor da comenda, o vereador da cidade 
de Salvador Joceval Rodrigues destacou 
a trajetória profissional do Vice-Almirante 
Garnier e as razões que levaram à aprovação 
unânime da concessão do título. “É  uma honra 
conceder o título de Cidadão Soteropolitano 
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a um marinheiro tão brilhante e que tanto tem 
feito pela nossa cidade à frente do 2º Distrito 
Naval, um dos comandos mais importantes da 
Marinha”, explicou.

Ao agradecer a homenagem, o Vice-Almirante 
Garnier apontou o trabalho dos cerca de três 
mil militares e servidores civis do 2º Distrito 
Naval como um dos fatores que motivam o 

reconhecimento da Marinha do Brasil pela 
população de Salvador. “Ainda que me sinta 
muito orgulhoso, se pudesse, rasgaria este 
título em três mil pedaços e os dividiria com 
cada um dos homens e mulheres sob meu 
comando, que se dedicam diariamente a 
proteger nossas riquezas e cuidar da nossa 
gente”, destacou.
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A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) 
realizou, nos dias 18 e 19 de dezembro, o 1º 
Simpósio sobre as Atividades Marítimas no 
Estado de Sergipe, cujo objetivo foi disseminar 
o cenário atual das Atividades Marítimas 
desenvolvidas no Estado, bem como 
apresentar as perspectivas futuras nesta área. 
Participaram do evento instituições públicas e 
privadas que atuam em atividades marítimas 
no Estado. 

A abertura do simpósio foi feita pelo Capitão 
de Mar e Guerra, João Batista Barbosa, então 

CPSE realiza 1˚ SIMPÓSIO sobre 
 atividades marítimas em Sergipe

Capitão dos Portos de Sergipe. Na sequência, 
o Encarregado da Divisão de Segurança do 
Tráfego Aquaviário 1ºTEN (RM2-T) Vandré, 
apresentou as principais alterações das 
Normas da Autoridade Maritíma. O evento 
ainda contou com palestras do gerente de 
projetos da CELSE (Centrais Elétricas de 
Sergipe) Sérgio Nascimento, do supervisor 
de operações da Vale Logística Integrada 
(VLI) Roberto Santana e do representante da 
empresa Bourbon Offshore do Brasil, Andres 
Muñeton Celis.
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“A Bourbon sentiu-se honrada em 
testemunhar o empenho da Marinha 
trazendo à discussão assuntos de 
relevante prioridade, como o que foi 
discutido no Primeiro Simpósio de 
Segurança Maritima da Capitania dos 
Portos de Sergipe, onde podemos 
participar, colaborar e entender a 
preocupação do órgão em difundir 
entre diferentes setores empresariais 
e principalmente com a sociedade o 
intuito da Marinha e sua disponibilidade 
e atenção com as pessoas e a vida 
marítima, nosso muito obrigado a 
Marinha do Brasil”, comenta o Andres 
Muñeton Celis.

Marcando o encerramento dos 
trabalhos, foi realizado o lançamento 
da Operação Verão 2017/2018, que 
ocorrerá entre 22 de dezembro de 2017 
e 19 de fevereiro de 2018. 
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No dia 19 de dezembro, foi realizada a 
cerimônia de entrega das instalações do novo 
Prédio de Atendimento ao Público da Capitania 
dos Portos de Sergipe, evento que  contou com 
a presença do Capitão de Fragata João Batista 
Barbosa, então Capitão dos Portos, e do ex-
Deputado Federal Mendonça Prado.

Nesta etapa, começaram a funcionar nas 
instalações a Seção de Saúde, Organização 
Militar de Apoio e Contato (OMAC) e Serviço 

CPSE entrega novas instalações de 
  ATENDIMENTO ao público

de Recrutamento Distrital. A Seção de Saúde 
agora conta com três modernos consultórios 
médicos e um consultório odontológico, todos 
de acordo com as normas de biossegurança, 
uma sala para auditoria e uma secretaria, 
além de amplo espaço de espera para os 
pacientes, proporcionando mais conforto e 
comodidade. O novo prédio segue as normas 
de acessibilidade, contando com rampas de 
acesso e banheiros adaptados, permitindo o 
acesso de toda a Família Naval em Sergipe.
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No ato de inauguração, foi prestada uma 
homenagem ao ex-Deputado Mendonça 
Prado, em razão da valorosa contribuição dada 
na obtenção dos recursos utilizados para a 
construção do prédio, oriundos de uma emenda 
particular de sua autoria.

“Gostaria de ressaltar o bom uso dos recursos 

públicos pela Capitania dos Portos. Esse 
prédio, que teve recursos oriundos de emenda 
parlamentar, reflete essa integridade da 
instituição. Tenho uma imensa satisfação de 
estar aqui nesse momento da entrega do novo 
prédio de atendimento ao público”, registrou o 
Deputado.
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No dia 07 de dezembro, foram encerradas as 
atividades do ano de 2017 do Projeto Forças no 
Esporte (PROFESP), na Base Naval de Aratu 
(BNA). 

O PROFESP é uma ação do Programa 
Segundo Tempo do Governo Federal, 
desenvolvido pelo  Ministério da Defesa, 
com o apoio das Forças Armadas e em 
parceria com os Ministérios do Esporte e 

Base Naval de Aratu encerra ano 
letivo do PROJETO Forças no 
Esporte

do Desenvolvimento Social e Agrário, cujo 
objetivo é promover a inclusão social – por 
intermédio da prática esportiva no turno oposto 

FAROL SOCIAL
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às atividades escolares – de jovens 
que se encontram em áreas de 
vulnerabilidade social. 
 
As atividades do PROFESP na 
BNA no segundo semestre de 
2017 atenderam a 95 crianças e 
adolescentes, com idade entre 
8 e 12 anos, da Rede Pública 
de Ensino, moradores das 
comunidades situadas no Subúrbio 
Ferroviário de Salvador.
 
As atividades aconteciam duas 
vezes por semana, em turnos pela 
manhã e a tarde, no período oposto 
à educação regular. Nos encontros, 
os jovens praticavam esportes como 
Vôlei, Natação, Handebol e Futebol, 
além de assistir palestras educativas 
e participar de passeios culturais.
 
No núcleo, os jovens, ainda, 
passaram por exames médicos, 

além de avaliações periódicas de peso e altura. 

Para a BNA, essas iniciativas de aproximação das 
Forças Armadas e a sociedade contribuem para a 
diminuição da evasão escolar, despertam a criatividade 
e o interesse para os esportes, além de favorecer o 
fortalecimento dos valores cívicos e morais das crianças 
e adolescentes. 
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O Sistema Fecomércio-BA realizou, no período 
de 01 de novembro a 06 de janeiro, a 4ª 
edição da Campanha Natal Solidário, que visa 
arrecadar donativos para instituições sociais 
locais que atendem a crianças e idosos. A 
abertura oficial da campanha ocorreu no dia 
23 de novembro, com a celebração de missa 
campal presidida pelo Arcebispo Primaz do 
Brasil, Dom Murilo Krieger, no salão de eventos 
da Casa do Comércio.

Em apoio à Campanha, a Seccional Salvador 
das Voluntárias Cisne Branco promoveu junto 
a Família Naval a captação de 250 quilos de 
donativos, entre alimentos, brinquedos, roupas, 
sandálias, bolsas e materiais de higiene, que 

 Com2ºDN apoia CAMPANHA
       "Natal Solidário"

foram entregues no dia 20 de dezembro à 
Mesa Brasil-SESC —  programa que atua no 
combate à fome e ao desperdício de alimentos 
através de uma rede de parceiros —, entidade 
responsável pela logística de entrega das 
doações.

Para a campanha, a Fecomércio-BA criou 
postos de coleta de donativos nos principais 
shoppings centers da região, como Salvador 
Shopping, Shopping da Bahia, Shopping 
Barra e Boulevard Camaçari, além da Casa 
do Comércio, unidades do Sesc e Senac em 
Salvador e interior, e sedes dos sindicatos 
filiados à entidade.



59O FAROL | DEZEMBRO DE 2017

No dia 09 de dezembro, a Capitania dos Portos 
de Sergipe (CPSE) realizou uma Ação Cívico 
Social (ACISO) na Ilha Mem de Sá, localizada 
no município de Itaporanga D'Ajuda/SE.
 
Durante a ACISO, foram desenvolvidas na 
comunidade ribeirinha diversas ações de 
saúde, dentre atendimentos médicos, aferição 
de pressão arterial e glicemia, escovações 
supervisionadas e distribuição de kits de 
higiene bucal e medicamentos.

Os serviços foram executados pela equipe de 
saúde da CPSE, em parceria com a Secretaria 

CPSE REALIZA Ação Cívico-Social  
    em Itaporanga D’Ajuda

de Saúde do Município de Itaporanga D'Ajuda, 
SESI, Universidade Federal de Sergipe e 
voluntários locais, alcançando a marca de mais 
de 100 atendimentos à população local.

A líder comunitária Joseilde Santos destacou 
a importância da ACISO para a comunidade. 
“É o segundo ano consecutivo que a Marinha 
vem até a nossa comunidade para prestar 
assistência. Aqui enfrentamos dificuldades no 
acesso aos serviços médicos, pois moramos 
em um local isolado. Espero que vocês voltem 
sempre!”, pontuou.
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A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) 
realizou, no dia 19 de dezembro, uma 
celebração de natal para as crianças 
participantes da segunda edição do Programa 
Forças no Esporte (PROFESP), evento que 
marcou o encerramento das atividades no ano 
de 2017.

Nesse dia especial, contando com a ação 
voluntária da tripulação e colaboração da 
empresa World Festas e Eventos, foram 
realizadas diversas atividades esportivas e 
recreativas. Cada criança teve sua cartinha 

CPSE realiza ENCERRAMENTO 
     e natal do PROFESP

ao Papai Noel atendida voluntariamente por 
um membro da tripulação e após a recepção 
do “Bom Velhinho”, os presentes foram 
distribuídos.
 
Mãe de uma das crianças participantes, Carla 
Fernanda Souza Torres destacou a felicidade 
com o PROFESP. “Esse Projeto teve a 
possibilidade de mostrar para as crianças a 
importância do amor ao próximo. As crianças 
estão muito felizes, pois muitas vezes não tem 
condições de receber um presente de natal”, 
pontuou.
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O PROFESP é um programa do 
Ministério da Defesa realizado 
em parceria com os Ministérios 
do Esporte e do Desenvolvimento 
Social e Agrário e que tem como 
objetivo promover o desenvolvimento 
integral de crianças, adolescentes 
e jovens como fator de formação da 
cidadania e melhoria da qualidade 
de vida, prioritariamente em áreas 
de vulnerabilidade social. A CPSE 
atende as crianças da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental 
Bebé Tiuba.
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A Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) 
realizou o sonho da jovem Taciane Evangelista 
Loureiro, de conhecer a Marinha do Brasil. 
Taciane participou da campanha Papai Noel 
dos Correios e pediu para o Bom Velhinho, 
como presente de Natal, conhecer a Marinha 
do Brasil.

 A visita foi realizada no dia 20 de dezembro, 
em conjunto com os pais Rafael e Tatiane. 
Taciane assistiu a uma breve apresentação 
sobre a importância da Marinha do Brasil para 
a nação, bem como uma explicação sobre as 
formas de ingresso na carreira naval. Após 
passeio pelas instalações da CPSE, Taciane 

CPSE REALIZA pedido feito ao 
     Papai Noel dos Correios

pôde conhecer as lanchas e moto aquáticas 
que a Capitania dispõe para a realização das 
inspeções navais. 

A visita foi concluída com o encontro com o 
então Capitão dos Portos, o Capitão de Mar 
e Guerra João Batista Barbosa, que reforçou 
a importância da Capitania dos Portos, bem 
como as características da carreira naval. Em 
um momento de emoção, Taciane afirmou que 
tem o sonho de entrar na Marinha do Brasil e 
ser marinheira.

Para tornar o sonho ainda mais completo, 
Taciane e a Família foram convidados a 
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embarcarem, junto com os militares da 
CPSE, durante a Procissão de Bom Jesus 
dos Navegantes, ocorrida na tarde do 
primeiro dia de 2018, a fim de garantir a 
Segurança da Navegação e a Salvaguarda 
da Vida Humana durante o evento religioso.

A campanha Papai Noel dos Correios, 
uma das maiores ações sociais natalinas 
do Brasil é realizada há mais de 25 anos. 
Desenvolvida em todo país, ela tem como 
objetivo principal o envio de carta resposta 
às crianças que escrevem ao Papai Noel e 
atender, contando com doações, aos pedidos 
de presentes de natal das crianças em 
situação de vulnerabilidade social. Além de 
estimular a redação de cartas manuscritas 
pelas crianças, a campanha dissemina os 
valores natalinos, como a solidariedade. 
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IMAGEM DO MÊS
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Assessoria de Comunicação Social
www.com2dn.mar.mil.br


