
MARINHA DO BRASIL
COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL

Com7ºDN realiza cerimônia alusiva ao 

Dia do Amigo da Marinha

Comandante do 7º Distrito Naval, Vice-Almirante Carlos Eduardo Horta 
Arentz, com agraciados e representantes das Soamares DF e GO.

 
O Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN) realizou, no dia 25 de 
novembro,  uma  singela  Cerimônia  alusiva  ao  Dia  do  Amigo  da 
Marinha  com  imposição  de  medalha  para  8  agraciados,  no  Salão 
Almirante Benjamin Sodré, em Brasília (DF). 

A cerimônia seguiu  os protocolos sanitários vigentes em relação à 
Covid-19,  sendo  restrita  a  poucos  convidados,  entre  eles,  o 
Presidente  da  Sociedade  Amigos  da  Marinha do  Distrito  Federal 
(Soamar-DF), senhor Antônio Carlos Martins.  



Durante  a  solenidade,  o  Comandante  do  7º  Distrito  Naval,  Vice-
Almirante  Carlos  Eduardo  Horta  Arentz,  agraciou  com  a  medalha 
personalidades  sem  vínculo  funcional  com  a  Marinha,  que  se 
destacaram pelo trabalho de divulgar a mentalidade marítima e pelo 
relacionamento  com  a  Marinha.  Entre  os  agraciados,  estavam 
presidentes dos Grupos de Escoteiros do Mar do Distrito Federal.

Em suas palavras, o Presidente da Soamar-DF, conclamou os novos 
Amigos da Marinha para a importância do papel a ser desempenhado: 
“Convido todos os novos amigos, hoje agraciados, para unir forças na 
prestação de serviços à pátria, à sociedade e a nossa amada Marinha 
do Brasil”. 

Na  ocasião,  o  Comandante  do  7º  Distrito  Naval  ressaltou  a 
importância dos Amigos da Marinha: “Para o cumprimento da sua 
missão, a Marinha do Brasil conta com a participação e o apoio de 
personalidades  de  diversos  segmentos  da  sociedade  que,  de 
maneira  espontânea  e  desinteressada,  atuam,  nos  seus 
respectivos  núcleos  sociais,  abraçando  as  causas  da  Marinha, 
contribuindo para a difusão da mentalidade marítima, das nossas 
tradições e dos nossos valores. Assim, constatamos a fundamental 
importância  dos  Amigos  da  Marinha  e,  extensivamente,  da 
Sociedade dos Amigos da Marinha”.

Imposição da Medalha Amigo da Marinha ao presidente do Grupo 
Escoteiros do Mar “Corsários do Cerrado” 


