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EDITORIAL 
 
 
             ORDEM DO MÉRITO NAVAL( 11 de junho de 2004 ) 
 
           O dia 11 de junho se reveste da mais alta honra e sublime 
significado para nós brasileiros, em particular para a nossa Marinha, 
pois nesse dia comemora-se o Aniversário da Batalha Naval do 
Riachuelo.   
           Especialmente nesse 11 de junho próximo passado, a Sociedade 
Brasileira de Cartografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento 
Remoto, irmanados com os militares e civis do Comando da Marinha, 
com incontido orgulho, teve a honra de receber a mais alta comenda 
daquela Força Armada, a Ordem do Mérito Naval. 
           Naquela manhã de sexta-feira, a presidência da SBC e toda a sua 
diretoria, estiveram presentes à Escola Naval, no Rio de Janeiro, na 
cerimônia em comemoração ao centésimo trigésimo nono aniversário 
da Batalha Naval do Riachuelo, quando foi realizada a imposição das 
condecorações àqueles admitidos ou promovidos na Ordem do Mérito 
Naval. 
           Sentimo-nos extremamente lisonjeados e orgulhosos de termos 
sido indicados e condecorados pelo Comando da Marinha, e 
continuaremos como sempre estivemos, ombreados com os ideais 
nacionalistas e pioneiros da  Diretoria de Hidrografia e Navegação, 
para que a Cartografia Náutica esteja sempre atualizada e consoante 
com as necessidades operacionais e comerciais  do transporte  naval. 
           Faz-se necessário à Marinha, o reaparelhamento  e  a 
modernização  de seus meios, para que possa dar continuidade de 
forma eficaz, à sua missão constitucional de defesa do mar territorial e 
de nossa extensa malha hidroviária e, no caso particular da Hidrografia, 
que tem como missão precípua a segurança da navegação civil e militar 
de nosso país.  
           Torna-se urgente a aprovação do Programa de Reaparelhamento 
da Marinha, que propiciará  em seu bojo, a injeção de recursos tão 
necessários à modernização dos equipamentos e aquisição de novas 
tecnologias para que não haja solução de continuidade, nem tampouco 
risco na qualidade das atividades inerentes aos trabalhos rotineiros da 
Diretoria de Hidrografia e Navegação. 
          Companheiros da Marinha, a SBC congratula-se com os 
integrantes da Armada, Fuzileiros e, particularmente com os 
Hidrógrafos, para que possamos continuar lado a lado buscando 
realizar a nobre missão de bem servir aos interesses prioritários da 
Nação Brasileira, sempre respaldados nas célebres palavras do 
Almirante Barroso: “O BRASIL ESPERA QUE CADA UM CUMPRA 
O SEU DEVER”. 
                          

Daniel Genovese Filho 
Vice-Presidente para Assuntos Estaduais 
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NOTÍCIAS NACIONAIS 
                  
  Mensagem do Presidente da República à Marinha 

por ocasião do 139° Aniversário da Batalha 
Naval do Riachuelo 

  

 
              Palanque de Autoridades 
 
 

           É com imensa honra que a Nação brasileira celebra o 11 de junho. Neste dia, recordamos os 
grandes feitos empreendidos por Barroso e seus comandados, na histórica Batalha Naval do 
Riachuelo. Ao mesmo tempo, temos a satisfação de ver diversas personalidades e instituições, civis e 
militares, serem homenageadas com a Ordem do Mérito Naval, a mais alta condecoração da nossa 
Marinha.  
 
           Tenho certeza de que os que estão sendo hoje homenageados, nas cerimônias que se realizam 
por todo o País, partilham do mesmo orgulho e emoção que senti, em maio de 2003, ao receber a 
Ordem do Mérito Naval, na condição de seu Grão-Mestre.  
 
           Cumprimento os agraciados pelo reconhecimento da Marinha em uma ocasião tão especial, 
como é o 11 de junho. Um dia que evoca os valores indeléveis legados pelos heróis de Riachuelo. 
Valores, como desprendimento, patriotismo, competência e coragem, que fizeram com que vultos 
como Barroso, Greenhalgh e Marcílio Dias não saíssem da memória do povo brasileiro. Lembro, 
com orgulho, que na minha infância, em Vicente de Carvalho, bairro simples do Guarujá, estudei em 
uma escola pública cujo nome é Grupo Escolar Marcílio Dias, o marinheiro que tombou ferido de 
morte na Batalha Naval do Riachuelo.  
 
            Marinheiros e Fuzileiros!  
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           Como Comandante Supremo das Forças Armadas, gostaria de parabenizá- los não só pelo dia 
de hoje, mas também por todo o esforço que vêm empreendendo, diuturnamente, para superar os 
óbices orçamentários que a conjuntura econômica do momento impõe.  
 
           Por meio dos contatos, que mantenho com o Ministro da Defesa e os Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, estou a par dos anseios e dos problemas estruturais pelos 
quais as nossas três Forças estão passando.  
 
    No caso específico da Marinha, bem sei da necessidade de reaparelhamento e modernização de 
seus meios, única forma de mantê-la capacitada a continuar contribuindo de forma eficaz para a 
defesa do País, exercendo a presença do Estado em nossa extensa malha hidroviária e, sobretudo, na  
Amazônia Azul, imenso patrimônio que também temos a zelar na área marítima sob jurisdição 
nacional.  

                                                                                                                                  
           Não poderia deixar de ressaltar o relevante papel que a Marinha vem exercendo no 
cumprimento de suas atribuições subsidiárias. Já tive a oportunidade de ver seus navios-hospitais 
operando nos pontos mais distantes da Amazônia, onde prestam solidariedade e assistência médico-
hospitalar à população carente ribeirinha. Destaco, também, seu importante papel como indutora do 
desenvolvimento científico e tecnológico do País, na construção naval, no Programa Nuclear e no 
Programa Antártico Brasileiro.  
 
           Finalmente, gostaria de cumprimentá- los pelo empenho que exerceram, com seus 
companheiros do Exército e da Força Aérea, no planejamento e nos preparativos que permitiram o 
Brasil participar, de forma bastante representativa, da Missão de Estabilização das Nações Unidas no 
Haiti. Participação essa que conta com o Grupo-Tarefa 705.2, composto por quatro navios, que 
suspenderam do Rio de Janeiro no dia 28 de maio, transportando o material e parte do efetivo da 
Brigada Haiti, para chegar naquele País no dia l5 de junho próximo, realizando uma travessia de 
dezoito dias de mar. 

 
           Como já manifestei em outras ocasiões, um país só é forte e respeitado quando tem Forças 
Armadas compatíveis com seu papel na comunidade internacional. Temos o compromisso de 
recuperar a capacidade operativa das nossas Forças Armadas. E vamos fazê-lo no âmbito do 
processo de retomada do desenvolvimento, avançando no sentido de modernizá- las e melhor equipá-
las.  

 
           As suas legítimas aspirações serão contempladas. Trata-se de uma questão que o meu 
Governo tem determinação de atender.  
 
           A sociedade brasileira tem orgulho e admiração pelos senhores e senhoras. Por isso, 
comemoramos, brasileiros e brasileiras, a gloriosa data de 11 de junho, na certeza que, na luta diária, 
juntos, estamos construindo um país melhor!  

 
 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Presidente da República Federativa do Brasil 

 
 



 

                                                                    5 

 
 
                                                                                                                                  Notícias Nacionais 

 
 
 

 



 

                                                                    6 

 
                                                                                                                                   Notícias Nacionais 
 
 

  



 

                                                                    7 

                                                                                                                                  Notícias Nacionais 
 
 
 

 
 



 

                                                                    8 

                
                                                                 Notícias Nacionais 
 

 
 

 
                        Formatura de Agraciamento 



 

9 

 
                                                                                                                                    Notícias Nacionais 

 
 

SBC COLABORA COM O INPE NA DIVULGAÇÃO 
 DO XII SIMPOSIO BRASILEIRO DE  

SENSORIAMENTO REMOTO  
 

 



 

10 

 
                                                                                                                                    Notícias Nacionais 

 
 

 


