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}<'LUVIAL DE PORTO MURTINHO

Agradecimento
Para conhecimento desta Agência e devidos fins, tomo público o seguinte:

1 - AGRADECIMENTO
Desembarca boje após mais de três anos e cinco meses servindo nesta Agência o SO-MR
83,1886.06 JOSÉ DE PINHO SANTOS FILHO.
Por sua considerável experiência em Segurança do Tráfego Aquaviário, adquirida na
DelSantana no período de 1997 a 2001, e consolidada nesta Agência, onde se apresentou para
servir no ano de 2004, o SO-MR PINHO foi fundamental como auxiliar na fiscalização e na
ordenaç!io do crescente tráfego aquaviârio da Hidrovia Paraguai-Paraná, no desempenho de sua
função de Encarregado da Seção de Segurança do Tráfego Aquaviário.
Assim, em urna OM singular, onde as praças são encarregadas de setores sensivcis em sua
estrutura, OM essa responsável por prover a segurança da navegação, a salvaguarda da vida
humana e a prevenção da poluição hídrica em cerca de 170 km do Rio Paraguai e em mais 39
municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, a experiência do SO-MR PiNHO fez a diferença.
O SO-MR PINHO iniciou sua história de sucesso na AgPMurtinho com muitas dificuldades,
tenoo sido essencial sua experiência para a reorganização de vários setores da OM. Sempre
colocando o serviço como prioridade, ele se destacou pela iruciativa, sendo constantemente o
ponto de referência nas inúmeras fainas que participou. Entre tantas outras demonstrações de
seu profissionalismo, veio repetidas vezes, após as intempéries bastante comuns nesta região,
verificar o estado das embarcações e do prédio da Agencia,
mesmo não estando de efetivo
serviço, demonstrando, de forma contundente, toda a sua preocupação para com a Instituição c
para com os seus pares. Como Imediato da OM, proporcionou tranqüilidade ao Agente sempre
que este necessitava se ausentar por motivo de viagens a serviço, ou por ocasião de férias
regulamentares. Assumia a manobra da OM com a serenidade que o amadurecimento pessoal c
profissional lhe proporcionara, tomando decisões correta:; e ponderadas.
Ressalto ainda as diversas ocasiões em que seu assessoramento foi fundamental para a
fOrnada de dedsões sensíveis, nunca hesitando em compartilhar responsabilidades. Saiba, SOl'vfR PiNHO, que para o Titular da OM a carga fica mais leve, quando ele pode contar com
militares de sua categoria.
Nas inúmeras comissões de Inspeção Naval das quais juntos participamos, pude observar o
seu excelente preparo técnico-profissional. Navegava sem sobressaltos, demonstrando pleno
conhecimento da via principal e de todos os corixos do Rio Paraguai, sob a jurisdição desta
Agência. Também nas Itinerantes, onde a aproximação com a sociedade civil era maior,
representou a Marinha com dignidade, sempre transmitindo, com altivez, o orgulho de pertencer
àquela Instituição.
Agora que, por interesse do serviço, é movimentado para o Rio de Janeiro, venho tomar
público o meu sincero agradecimento, também feito em nome da guarnição, e da Instituição que,
por tê-lo em seus quadros, tanto a dignifica. Boa sorte, SO-MR PINHO, e que Deus O
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---------------------------------------------------------------------------------------------.._-------------------acompanhe, abençoando também a sua digníssima familiar E leve consigo a certeza de que a
comunidade aquaviária de Porto Murtinho terá eterna gratidão pelo profissionalismo
demonstrado, durante os anos em que esteve à frente da Seção de Segurança do Tráfego
Aquaviário, colaborando sobremaneira para tomar a OM digna de seu lema "PADRÃO!", E
lodos nós que livemos o prazer de conviver com V.Sa" ficaremos daqui torcendo pelo
continuado sucesso na singradura que ora inicia!
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