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Assunto: Mensagem do Senhor Presidente da República por ocasião do Dia do Marinheiro - PROSUB
2020

No dia 13 de dezembro, celebramos o Dia do Marinheiro. Data em que exaltamos o maior
patrimônio de nossa Força Naval: homens e mulheres de ontem, de hoje e de sempre, que, com
abnegação, contribuem para uma Marinha Forte e um Brasil Soberano.

A grandeza de Tamandaré, herói da Pátria e Patrono da Marinha do Brasil, e o papel por ele
assumido na formação de nossa Nação são perpetuados entre os militares e servidores civis da
Marinha do Brasil, ao longo de gerações, que seguem motivadas afirmando a nossa soberania nos
5,7 milhões de quilômetros quadrados de área marítima e em cerca de 60.000 quilômetros de
águas interiores que formam a nossa “Amazônia Azul”.

Diante da imensidão das nossas Águas Jurisdicionais, da conjuntura oceanopolítica e do
dinamismo das relações internacionais, foi recentemente divulgado o Plano Estratégico da
Marinha - 2040, que, elaborado com a participação de importantes setores da sociedade,
apresentou, de forma transparente, a sólida estruturação da Força para o enfrentamento de
complexos desafios.

As comemorações deste ano ganham um vulto especial pela oportunidade de testemunhar o
aprimoramento da prontidão da nossa Força Naval com o avanço do Programa de Desenvolvimento de
Submarinos. A integração das seções do Submarino “Tonelero” e o lançamento ao mar do Submarino
“Humaitá” demonstram a capacidade do nosso País, que projeta, constrói e opera submarinos de
última geração, por meio de um programa que gera empregos e dinamiza a economia. Destaco,
ainda, o fato de seguirmos com rumo seguro na construção, em nosso território, do primeiro
submarino convencional com propulsão nuclear, meio indispensável para a garantia da nossa
soberania no mar que nos pertence.

Além dos avanços no Programa de Desenvolvimento de Submarinos, reconheço outras importantes
contribuições para o Brasil: o Programa Nuclear da Marinha, de importância estratégica, com
emprego dual, capaz de gerar benefícios para a nossa sociedade em diversos segmentos, como
saúde, agricultura, energia e tantos outros; a inauguração da nova Estação Antártica
Comandante Ferraz, reduto da ciência brasileira naquele continente consagrado à paz e
intimamente relacionado com o equilíbrio de todo o planeta; a construção das Fragatas Classe
“Tamandaré”, que além de visar ao aumento da capacidade operacional da Força Naval, também
contribui com o desenvolvimento social, tecnológico e econômico do País; a participação nas
Operações Verde Brasil 1 e 2 e no combate à pandemia.

O Brasil confia em sua invicta Marinha. A sua presença tanto nas águas marítimas bem como
nas águas fluviais, onde estão oportunidades econômicas e de desenvolvimento social, é
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fundamental  no  esforço  nacional  para  garantir  nossa  soberania  e  prosperidade,  além  de
contribuir para a preservação das nossas riquezas e para levar à nossa gente o pavilhão
nacional e a esperança.

Sendo assim, como Presidente da República, dirijo-me aos militares e servidores civis da
Marinha,  saúdo-os  pelo  Dia  do  Marinheiro  e  reafirmo  a  minha  confiança  nessa  Instituição
secular. Estou seguro de que o Brasil poderá continuar a contar, em todos os momentos, com a
nossa  respeitada  Força  Naval.  Que  os  exemplos  do  Almirante  Tamandaré  sigam  vivos  como
inspiração e referenciem os rumos da nossa estimada Marinha.

Viva a Marinha!

Tudo pela Pátria!
.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
                                 Presidente da República Federativa do Brasil
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