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1º Encontro de Clubes e Entidades Náuticas do Rio Grande do Sul

A Sociedade Amigos da Marinha de Porto Alegre, com o apoio da Marinha do Brasil, realiza

no  próximo fim de semana,  dias  29 e  30 de setembro,  o  “1º  Encontro de Clubes  e  Entidades

Náuticas do Rio Grande do Sul”. O evento será realizado no Iate Clube Guaíba, em Porto Alegre-

RS, e visa reunir a comunidade náutica rio-grandense com o propósito de divulgar a Marinha do

Brasil, incrementar a mentalidade marítima e formar disseminadores da segurança da navegação. 

Durante os dois dias de evento está previsto uma ampla programação com início às 9h do

dia 29 de setembro, quando será realizada, pela Capitania Fluvial de Porto Alegre, a prova de arrais-

amador. Ainda no sábado, a partir das 13h, serão realizadas palestras, as quais abordarão temas

como Segurança da Navegação, Salvamento Marítimo, Meteorologia, as vias navegáveis do Rio

Grande do Sul e sobre a Sociedade Amigos da Marinha. 

No segundo dia, 30 de setembro, a programação ocorrerá pela manhã e a temática envolverá

Primeiros Socorros, Meio Ambiente, o Programa Olímpico Brasileiro, a gestão das águas do Rio

Grande  do  Sul  e,  encerrando  as  palestras,  o  navegador  Aleixo  Belov  ministrará  a  palestra

“Fraternidade, Navegando pelo Mundo”. 

Feira Náutica 

Durante o encontro,  o público presente contará com uma Feira,  onde empresas do setor

náutico, bem como apoiadores do evento, estarão divulgando produtos e serviços. 

Entre os expositores está a Marinha do Brasil, que fará uma mostra do Programa Antártico

Brasileiro  (Proantar)  e  do  conceito  da  Amazônia  Azul.  Junto  ao  Proantar,  a  Estação de  Apoio

Antártico  da  Universidade  Federal  do  Rio  Grande  (FURG)  irá  expor  parte  do  acervo  que  é

anualmente enviado para expedições antárticas realizadas pelo Programa. 

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que apoia o evento, estará presente com o Centro de

Informações Turísticas Móvel. 

Em outro espaço, o Museu da Vitória, que reúne uniformes, artefatos e dezenas de itens

utilizados durante a 1ª e a 2ª Guerra Mundial. 

A Cruz Vermelha Brasileira também está entre os expositores do evento. Juntamente com

militares do setor de saúde da Capitania Fluvial de Porto Alegre, uma equipe da instituição realizará



uma oficina de Primeiros Socorros.  Haverá ainda uma ambulância e  médico para atendimentos

emergenciais. 

Para aqueles que apreciam um bom chimarrão, a ervateira Ximango irá disponibilizar  água

quente  e  erva-mate  aos  participantes.  O  evento  contará  ainda  com  food  trucks  e  o  Sesc  irá

disponibilizar brinquedos infláveis para as crianças. 

Regata Amazônia Azul

Paralelo  ao  evento,  como  parte  das  atividades  do  Encontro,  o  Clube  Veleiros  do  Sul

realizará, nos dias 29 e 30 de setembro, a Regata Amazônia Azul – Marinha do Brasil de Optimist,

com o apoio do Com5ºDN e da CFPA. As competições ocorrerão na raia do Cristal no período da

tarde e a premiação está marcada para o final da tarde de domingo. A disputa reunirá velejadores da

Classe Optimist nas categorias Veteranos e Estreantes. As inscrições são gratuitas e deverão ser

realizadas junto a Secretaria Esportiva do Veleiros do Sul até as 12h do dia 29 de setembro. Para

mais informações, está disponível o e-mail esportiva@vds.com.br e telefone 3265-1717 ramal 3). 

Inscrições

Os interessados em participar do Encontro ainda podem realizar as inscrições por meio da

página do evento www.ecenrs.com.br. No local também é possível acessar a programação, notícias

e outras informações sobre o evento. As inscrições são gratuitas.

Programa  ção do 1º Encontro de Clubes e Entidades Náuticas do RS: 

29 de Setembro 

9h - Realização de prova de arrais-amador;

11h - Credenciamento; 

13h - Abertura e boas vindas pelo Comodoro do Iate Clube Guaíba,

Masato Tone;

13h15 - Palavras do Comandante do 5º Distrito Naval, Vice-Almirante

José Renato de Oliveira;

13h35 - palestra “Segurança da Navegação” – Capitão dos Portos de

Porto Alegre, CMG Amaury Marcial Gomes Júnior; 

14h25 - palestra “SAR e meteorologia” – Encarregado da Subseção da Autoridade Marítima do 

Com5ºDN, CF (RM1) Walter Shinzato;  

15h15 - Intervalo/coffee break;
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15h30 - Palestra “O que é a SOAMAR e seus feitos” - Presidente da Sociedade Amigos da Marinha 

de Porto Alegre, Geraldo Aurélio Rolim Sperb;

16h20 - Palestra “O Rio Grande Marítimo” - Diretor do Museu Oceanográfico do Rio Grande, Prof.

Dr. Lauro Barcellos; 

17h – Bate papo musical com o cantor Rodrigo Munari; 

20h30 - Jantar por adesão na Churrascaria Galpão Crioulo.

30 de Setembro

09h- Início das atividades do segundo dia;

09h05 - palestra “Primeiros Socorros em Embarcações” – Médico Cardiologista, Dr. Wagner 

Michael Pereira;

09h55 - palestra “Planos de Emergência – Preparação para Desastres Ambientais” –  Marlova Intini,

IBAMA RS;

10h45 - Intervalo/coffee break;

11h - Palestra sobre o Programa Olímpico da Marinha do Brasil (PROLIM) –  Comodoro de Vela da

Marinha do Brasil, Vice-Almirante (RM1) Bernardo José Pierantone Gambôa;

11h50 - Palestra "Gestão das Águas no Rio Grande dos Sul" – Engenheira Ambiental da Secretaria 

do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do RS, Raíza Schuster;

12h40 - Palestra "Fraternidade, Navegando pelo Mundo" - navegador Aleixo Belov;

13h50 – Apresentação do cantor Renato Borghetti e o projeto Fábrica de Gaiteros; 

14h30 - Encerramento do Evento – Comandante do 5º Distrito Naval, Vice-Almirante José Renato 

de Oliveira; e

14h40 - Almoço por adesão no Quiosque Parador do ICG.


