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 Ao querido amigo, Almirante Marcelo Campos! 

Este artigo é um apelo dirigido aos deputados e senadores, pela Bahia, 

no sentido de que superem suas divergências partidárias e se unam para fazer 

da Baía de Todos os Santos a capital da Amazônia Azul, denominação do mar 

territorial brasileiro de cerca de 4,5 milhões de km², área que corresponde à 

ocupada pela Região Amazônica, representando um acréscimo de cerca de 53% 

do território brasileiro, que passou de 8.511.000 km² para 13.000.000 km². O 

autor dessa memorável denominação foi o Almirante de Esquadra Roberto de 

Guimarães Carvalho a quem, só por esta marcante e inspirada contribuição, o 

Brasil tanto deveria, não tivesse ele, ainda, sido exemplar Comandante da 

Marinha Brasileira, entre março de 2003 e março de 2007.  

Amazon é uma das cinco palavras com trânsito em todos os idiomas, 

sendo as demais: hotel, hospital, taxi e, agora, covid. Nada excita tanto o ânimo 

das pessoas dos quatro cantos da Terra do que a mística da Amazônia, sua 

exuberante diversidade ecológica, seus mistérios, fascínios e temores. Enquanto 

a ONU batizou os anos entre 2021 e 2030 como a Década dos Oceanos, 

consolidando o reconhecimento universal do mar como o novo El Dourado da 

humanidade, (como exemplo, o petróleo extraído do pré-sal corresponde a 70% 

da produção nacional), personalidades que representam um corte transversal da 

nossa inteligência, como Eduardo Athaíde, grande estudioso do tema, o 

navegador Aleixo Belov e os 100 associados ao Grupo Kirimurê, presidido pelo 

arquiteto Lourenço Mueller, vêm se movimentando para solenizar o 

reconhecimento da Baía de Todos os Santos como a Capital da Amazônia Azul, 

em face de um conjunto sólido de boas razões, entre as quais destacamos: 1- a 

BTS (Baía de Todos os Santos), além de ser a maior do Brasil e a segunda do 

Mundo, está situada no centro da costa brasileira, de 7.367 kms, do Oiapoque 

ao Chuí,  que se convertem em 9.200 kms, quando consideradas as saliências 

e reentrâncias; 2- a BTS é a parte do litoral brasileiro mais rica de história, seja 

por ter tido entre os europeus que primeiro nela aportaram o cartógrafo Américo 

Vespúcio, epônimo do Continente Americano, seja por ter sido a causa da 

localização da Cidade do Salvador,  primeira capital do Brasil, e primeira sede 

do poder europeu no Continente, seja, ainda, por ter abrigado durante a maior 

parte de nossa história o mais importante entreposto comercial entre a Europa e 

os países da América do Sul; 3- o conjunto de atrativos naturais que enobrecem 

a BTS determinou sua inclusão na elite das mais belas baias do mundo.   

Num concurso, portanto, regido por critérios meritocráticos, é inegável que 

a Baía de Todos os Santos deve ser reconhecida como a capital da Amazônia 



Azul que poderá, quem sabe, vir a sediar a Universidade do Mar, destinada a 

precipitar o aproveitamento inteligente de suas riquezas em favor do povo 

brasileiro, ampliando as ações em curso do PNRM (Política Nacional dos 

Recursos do Mar). 

Para tornar-se realidade, essa ideia precisa contar com a ação conjunta 

das forças de nossa sociedade, como os políticos, as entidades de classe e as 

instituições. 

A Marinha do Brasil é um órgão do Estado Brasileiro, sendo estranho ao 

seu ofício tomar partido na disputa entre unidades federadas. De grande 

significado, porém, é a simpatia que o projeto de sediar a Amazônia Azul na BTS 

goza entre nossos grandes marinheiros, a exemplo dos últimos que comandaram 

o Segundo Distrito Naval, como os Almirantes Arnon Barbosa e Carlos Autran, 

aqui residentes, Almir Garnier Santos, Marcelo Campos, o baiano André Silva 

Lima e o atual, Humberto Caldas da Silveira Júnior.  

O Almirante Garnier - novo Comandante da Marinha - é declarada e 

reconhecidamente um baiano nascido no Rio de Janeiro, de tal modo se 

identificou com o nosso povo do qual possui título de cidadania. O atual 

Comandante, o jovem Almirante Humberto Caldas, é casado com uma bela e 

culta baiana. 

É preciso dizer mais para explicar que estamos com a faca e o queijo na 

mão? 

 


