
  
 
                                

MARINHA DO BRASIL 
COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Grupo Escoteiro do Mar de Campinas recebe 
embarcações cedidas pela Marinha do Brasil 

Em cerimônia realizada na cidade de Campinas-SP, em 24 de 
agosto, o 102º SP Grupo Escoteiro do Mar “Velho Lobo” recebeu um 

veleiro “Optimist” e um caiaque de competição, cedidos por 

empréstimo, pela Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 
8º Distrito Naval. 

 

 
Presidente do Grupo de Escoteiros agradece à Marinha do Brasil 

 

A cessão das embarcações foi viabilizada por iniciativa do 
Comando de Operações Navais, com o apoio do Comando do 1º 

Distrito Naval, que coordenou o seu transporte de Vitória-ES para 

Santos-SP. O Comando do 8º Distrito Naval assumiu a 
responsabilidade pelas embarcações, originalmente cedidas à MB pela 

Prefeitura de Vila Velha-ES, e se encarregou do transporte até a Sede 
do Grupo Escoteiro, em Campinas. 

 
O Veleiro recebeu a designação escoteira de Navio Ligeiro 

“Aurélio”, nome que faz alusão ao filho do Suboficial Amélio Azevedo 
Marques, da tripulação que recebeu o encouraçado “Minas Gerais”, no 

Reino Unido, no início do Século XX. O SO Amélio, ao matricular o 
filho em um grupo de “boy scouts”, recém criado naquele país, em 

1907, fez com que se tornasse o primeiro escoteiro do Brasil. 
 

 
 



 
Veleiro Optimist cedido pela Marinha do Brasil ao Grupo de Escoteiros 

 
A cerimônia de transferência das embarcações contou com as 

presenças do Comandante do 8º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Claudio Henrique Mello de Almeida, do Diretor Presidente do Grupo 

Escoteiro do Mar “Velho Lobo”, Sr. Gutemberg Felipe Martins, da 

Presidente da Soamar Campinas, Sra. Christiane Chuffi, e do 
Coordenador Regional da Modalidade Escoteiro do Mar, Sr. Marcelo 

Torricelli.  
 

Na ocasião, o Sr. Gutemberg Martins agradeceu a iniciativa e 
ressaltou a importância da participação da MB junto aos escoteiros: 

“O recebimento das embarcações representa a possibilidade real de 
nossos jovens adquirirem as competências essenciais na arte da 

marinharia e da vela, fortalecendo a consolidação da mentalidade 
marítima”. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 


