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CIAGA inicia período de Adaptação dos 
novos alunos da EFOMM

Na manhã do dia 11 de ja-
neiro de 2016 iniciou-se, 
no Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIA-
GA), o período de Adapta-
ção aos candidatos classifi-
cados no Processo Seletivo 
à Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM). Esta fase é 
fundamental para os futuros 
alunos, que serão apresen-
tados à rotina da vida mili-
tar por Alunos-Adaptadores 
do terceiro ano de Náutica 
ou Máquinas que se pro-
puseram a retornar duran-
te suas férias para ajudar 
os Oficiais do Corpo de Alunos da 
EFOMM na condução e orientação 
dos candidatos. 
Durante três semanas, os 232 can-
didatos classificados terão o conta-

to externo restringido e, ao final do 
período, os candidatos aprovados 
na Adaptação serão efetivamente 
considerados alunos da EFOMM 

em Cerimônia de Entrega das Pla-
tinas.
Essa é Marinha do Brasil formando 
a Marinha Mercante Brasileira! 

Durante três semanas os candidatos serão apresentados à rotina militar

CIAGA se reúne com empresas de navegação

No dia 07 de janeiro de 2016, o 
Comandante do Centro de Ins-
trução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA) se reuniu com repre-
sentantes das empresas Maersk 
Supply, Sr. Rodrigo Silva, e DOF 
Brasil, Sr. Sebastião Mauro e 
Sra. Lis Reis, que representam as 
empresas de navegação norue-
guesas Norskan, Fastad, Sols-
tad, Olympic, OSM e Teekay.
No encontro, entre outros as-
suntos, foram discutidos sobre 
os processos seletivos dessas 
empresas, tendo como meta 
principal do CIAGA buscar mais 
vagas para Estágios dos Prati-
cantes (PREST) permitindo assim, 
oportunidades no mercado da 
Marinha Mercante, aos recém 
formados, esforço este, com-
preendido e compartido com as 
empresas parceiras.Comandante do CIAGA ao lado de alunos da EFOMM e representantes das empresas
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Entre os dias 13 e 21 de janeiro, 
15 alunos do 3º ano da Escola 
de Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante (EFOMM) tiveram a 
oportunidade de participar da Co-
missão MERCANTEX, embarcados 
no NaPaOc APA. A Comissão foi 
proposta para atender aos alunos 
da EFOMM, que costumavam via-
jar junto aos alunos da Escola Na-
val, durante a ASPIRANTEX, e que, 
por restrições de meios e vagas, há 
03 anos não embarcavam em seu 
período de férias. A oportunidade 
serviu para que esses futuros ho-
mens e mulheres do mar se fami-
liarizassem com a rotina a bordo 
de um navio em viagem.Durante 
as 1.108 milhas navegadas, os alu-
nos participaram de adestramentos 
e exercícios. Por meio da MERCAN-
TEX foram postas em prática as 
disciplinas ensinadas dentro das 
salas de aulas, como navegação, 
manobra, meteorologia, oceano-

Alunos da EFOMM participam da inédita 
Comissão MERCANTEX

Alunos da EFOMM na proa do navio

grafia, combate a incêndio, siste-
ma de propulsão, máquinas auxi-
liares, arquitetura naval, métodos 
de comunicações e interrogação à 

navios e técnicas de sobrevivência 
no mar. Essa é a Marinha do Brasil 
formando os profissionais da Mari-
nha Mercante Brasileira.

No dia 20 de janeiro, o Centro de Ins-
trução Almirante Graça Aranha (CIAGA), 
no Rio de Janeiro, ofereceu aos 240 no-
vos Candidatos Alunos da Escola de For-
mação de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM), a oportunidade de conhece-
rem um Navio Mercante. Os candidatos 
estão no período de Adaptação à Escola, 
à vida militar e rotinas de bordo.
Os navios mercantes visitados foram o 
AHTS Tangará e NT Bergen, ambos da 
Transpetro, e o Navio Esmeralda, da em-
presa Sapura. A visita, inédita durante 
um período de adaptação para um nu-
mero tão grande de candidatos, exigiu 
esforço de coordenação junto à empre-
sas parceiras e atingiu seu objetivo de 
proporcionar aos candidatos o primeiro 
contato com um navio mercante, dando 
ainda a oportunidade de tirarem dúvidas 
sobre a rotina e os serviços de bordo que 
poderão guarnecer ao final do curso. 
Essa é a Marinha do Brasil formando a 
Marinha Mercante brasileira. 

Candidatos Alunos da EFOMM visitam Navios 
Mercantes durante a adaptação

Candidatos alunos da EFOMM sendo orientados no passadiço
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CIAGA recebe alunos estrangeiros
O Centro de Instrução Almirante Gra-
ça Aranha (CIAGA) iniciou o ano de 
2016 mantendo a  tradição de ter em 
suas salas de aulas alunos de outras 
nacionalidades. Este ano, a Escola 
de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) recebeu seis no-
vos alunos estrangeiros, sendo qua-
tro do Panamá, um da Bolívia e uma 
do Paraguai, que irão se juntar, aos 
outros oito já alunos  (dois bolivianos, 
quatro cabo-verdianos e um equato-
riano) estrangeiros da EFOMM.
A possibilidade de receber e formar 
a cada ano alunos de países amigos, 
reforça o CIAGA e, consequentemente, 
a Marinha do Brasil, como referência 
no Ensino Profissional Marítimo para 
a América Latina e parte da África.Este ano o CIAGA recebeu seis novos alunos estrangeiros

No dia 29 de janeiro, o Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA)  recebeu o Almirante-de-
Esquadra Paulo Cezar de Quadros 
Küster, Diretor-Geral de Nave-
gação (DGN) e o Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho, Dire-
tor de Portos e Costas (DPC), que 
acompanharam o início da Primei-
ra Fase da Campanha de Combate 
ao mosquito Aedes Aegypti, vetor 
de doenças como a dengue, chi-
kungunya, zika e febre amarela.  O 
Centro de Instrução, que desde o 
início do ano já adotava as medi-
das de prevenção contra o mosqui-
to seguindo orientações do setor 
DGN, criou o Grupo de Combate 
à Dengue e ampliou esta força de 
trabalho com outros membros da 
tripulação e militares da DPC, no 
intuito de prevenir e encontrar os 
possíveis focos do mosquito. Os mi-
litares foram divididos em grupos 
que atacaram distintos locais do 
extenso CIAGA. A Marinha do Bra-
sil, em parceria com o Governo Fe-
deral, está mobilizada e engajada 
nesta campanha que tem o objeti-
vo de erradicar essas doenças que 

CIAGA participa de campanha contra o 
Aedes Aegypti

O CIAGA se mobilizou no combate ao Aedes Aegypti

tanto prejudicam a população. 
O trabalho das Forças Armadas vai 
ocorrer em quatro fases: mutirão em 
organizações militares, mobilização 
da população, atuação direta no 
combate ao mosquito e trabalho 
de conscientização em unidades de 
ensino. A segunda etapa, prevista 
para ocorrer no dia 13 de fevereiro, 

prevê a mobilização de 220 mil 
homens e mulheres das Forças 
Armadas (160 mil do Exército, 30 
mil da Marinha e 30 mil da Força 
Aérea). Esse contingente atuará 
em 356 municípios, incluindo 
todas as capitais e as 115 cidades 
consideradas endêmicas pelo 
Ministério da Saúde.



CIAGA EM FOCO

5

1º SEMESTRE

Na manhã do dia 30 de ja-
neiro de 2016, foi realizada 
no Centro de Instrução Almi-
rante Graça Aranha (CIAGA) 
a Cerimônia de Entrega de 
Platinas aos novos alunos da 
Escola de Formação de Ofi-
ciais da Marinha Mercante 
(EFOMM), após as três sema-
nas do Período de Adapta-
ção a que foram submetidos 
todos os alunos. Antes da 
cerimônia, o Comandante 
do CIAGA, Contra-Almirante 
Lourenço, proferiu palestra 
aos pais dos novos alunos, 
apresentando o CIAGA e sua 
estrutura para formação dos 
alunos, de que forma serão 
cobrados, academicamente 
e militarmente, a rotina da 
Escola e  as possibilidades e 
oportunidades pós curso. 
Durante o dia os familiares 
tiveram ainda a oportunida-
de de visitar e conhecer as 
instalações que seus filhos 
freqüentarão nos próximos 
3 anos,  como salas de aula, 

CIAGA realiza Cerimônia de 
Entrega de Platinas

O CIAGA abriu suas portas aos pais dos alunos

laboratórios, Simuladores, 
alojamentos/camarotes, ran-
cho e quadras de esportes 
comprovando o esforço que 
a Marinha do Brasil faz para 
manter em bom nível a for-
mação dos jovens oficiais da 
Marinha Mercante Brasileira. 
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No dia 03 de fevereiro de 
2016, foi realizado no Centro 
de Instrução Almirante Graça 
Aranha, no Auditório Almirante 
Newton Braga, a Aula Inaugu-
ral da Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM), proferida pelo Almi-
rante-de-Esquadra Paulo Ce-
zar de Quadros Küster, Diretor-
Geral de Navegação. Após a 
palestra foi realizado o almoço 
em alusão ao 45º aniversário 
do Centro de Instrução com a 
presença de ex-Comandantes 
do CIAGA, membros da co-
munidade marítima, Oficiais, 
professores, servidores civis do 
CIAGA e alunos da EFOMM.

CIAGA realiza Aula Inaugural

Tradicional foto com ex-Comandantes, DGN, DPC e membros da  comunidade marítima

Militares do Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA) de-
ram suporte, no período compre-
endido entre 13 a 19 de fevereiro 
de 2016, à campanha de combate 
ao mosquito Aedes aegypti, trans-
missor de doenças como a dengue,  
febre chinkungunya e o Zika vírus.  
Durante as fases da campanha fo-
ram distribuídos panfletos informa-
tivos, inspecionados possíveis  fo-
cos de proliferação, aplicados lar-
vicidas e disseminadas orientações 
em escolas públicas e particulares 
por meio de palestras que reforça-
ram o trabalho de conscientização 
às crianças e adolescentes. A equi-
pe de militares do CIAGA conse-
guiu visitou 341 residências, qua-
tro escolas e o Posto de Assistência 
Técnica Rodolfo Rocco, em Inhaú-
ma, zona norte do Rio de Janeiro. 
No total na cidade, 71 mil militares 
das Forças Armadas, sendo 31 mil 
da Marinha do Brasil, atuaram com 
o apoio de agentes de saúde, em 
32 municípios, das 9h às 17h.

Militares do CIAGA no combate ao Aedes Aegypti
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Alunos da EFOMM têm a oportunidade de embarcar em navios da DHN

O Centro de Instrução Almirante Graça (CIAGA) 
iniciou  o Programa de Estágio Embarcado (PREST) 
de 46 alunos Praticantes a Oficial de Náutica, que 
concluíram em 2015, o curso na Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM). O PREST, 
que possui duração de um ano, e faz parte da formação 
dos alunos da EFOMM, deve ser realizado após a 
conclusão dos três anos acadêmicos. Atualmente, 
realizar este Estágio, é uma das maiores dificuldades 
que os Centros de Instrução enfrentam pois, devido à 
crise, várias empresas de navegação estão reduzindo 

Praticantes da EFOMM iniciam PREST 
em navios da DHN

seus navios e com isto, o número de vagas para 
Praticantes. 
Embarcar em navios subordinados à da Diretoria de 
Hidrografia e Navegação (DHN), da Marinha do Bra-
sil, permite, além de contornar este problema, dar a 
oportunidade aos futuros oficiais de conhecer sobre 
a confecção das cartas utilizadas a bordo dos navios 
civis e militares, além do auxílio à navegação, como 
informações meteoromarinha e aviso aos navegantes 
Entre as atividades estão a coleta de informações me-
teorológicas, oceanográficas e, principalmente, ge-
ológicas da área navegada, necessárias para que a 
DHN processe e difunda seu legado.
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No dia 04 de abril de 
2016, o Centro de 
Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIA-
GA) recebeu a visita 
da equipe do Insti-
tuto de Pesquisas do 
Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro e do 
Programa Socioam-
biental e Adequação 
Ecológica, formada 
pelo coordenador do 
Programa João Car-
los, engenheiro agrô-
nomo Ulisses Souza, 
engenheira florestal 
Márcia Inácio, biólo-
go Gustavo Martins e 
estagiária em biologia 
Charleni Pastor que fi-
cará lotada no CIAGA. O encontro 
ratificou a parceria com o Jardim 
Botânico e inclusão no citado Pro-
grama.

CIAGA inicia parceria para Ações 
Socioambientais

Comitiva do Jardim Botânico ao lado do Comandante do CIAGA

O objetivo é conscientizar e capaci-
tar a tripulação para a importância 
de medidas sustentáveis que pos-
sam ajudar na qualidade de vida 

da força de trabalho do Centro de 
Instrução e, ao mesmo tempo, con-
tribuir para a melhoria do meio am-
biente. Por meio da parceria será 

possível manter e 
revitalizar a área 
verde do CIAGA, 
orientar o combate 
aos formigueiros e 
capacitar militares 
em jardinagem. 
Este trabalho con-
junto faz parte 
do Projeto CIAGA 
VERDE, que englo-
ba ações voltados 
para o meio am-
biente incluindo o 
consciente apro-
veitamento do lixo 
reciclado evitando 
desperdícios, oti-
mizando recursos e 
contribuindo para a 
qualidade de vida 
na Organização 
Militar e formação 
dos futuros homens 
e mulheres do mar. Parceria faz parte do Projeto CIAGA VERDE
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Os alunos da EFOMM fazem parte dos testes na própria Escola

Chegou ao fim a 1ª eta-
pa do estudo realizado 
na área de fisioterapia 
utilizando os alunos da 
Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM). O traba-
lho, que é coordenado 
pelo Capitão-Tenente (S) 
Thiago Jambo Alves Lo-

Termina 1º Etapa do estudo em 
fisioterapia no CIAGA

pes, em parceria com o 
Laboratório de Pesquisas 
em Ciências dos Exercí-
cios  (LABOCE), do Cen-
tro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nu-
nes (CEFAN), contemplou 
mais de 500 alunos da 
EFOMM desde janeiro de 
2016. 
A pesquisa é organizada 

por meio de testes fun-
cionais no intuito de, no 
futuro, atuar na predição 
e diminuição de lesões 
traumato-ortopédicas de 
nossos militares, princi-
palmente as ocasionadas 
por exercícios. A 2ª eta-
pa consiste na coleta de 
informações sobre as le-
sões dos alunos, que te-
rão acompanhamento ao 

longo do ano pela equi-
pe de fisioterapeutas do 
Centro de Instrução Almi-
rante Graça Aranha (CIA-
GA) e desta forma, poder 
identificar causas mais 
prováveis de lesões a fim 
de evitá-las e com isto, 
reduzir custos e manter 
os militares da Marinha 
do  Brasil operacionais 
por maior tempo. 

As alunas da equipe de Vela da 
Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) 
conquistaram o segundo lugar na 
Regata a Vela Elas, realizada pelo 
Clube Naval Charitas, no últi-

Alunos e Alunas da EFOMM 
se destacam em regatas

Alunas da EFOMM no cais do Clube Naval Charitas

mo domingo, dia 14 de março de 
2016. O resultado foi muito co-
memorado pelas atletas, já que a 
tripulação é recém-formada. Ape-
sar do céu nublado e pouco vento, 
as alunas conseguiram, com mui-
to esforço, competir de igual para 

igual com velejadoras 
de nível olímpico, que 
conquistaram o pri-
meiro lugar.
Os velejadores do Grê-
mio de Vela e Remo da 
EFOMM (GVREFOMM) 
também participaram 
das Regatas Castello 
Branco e 6h da Lagoa, 
trazendo para o Centro 
de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) 
mais medalhas. Ainda 
no domingo, os alu-
nos participaram da 
premiação da Regata 
de Aniversário do Iate 
Clube do Rio de Janei-
ro, realizada no dia 5 
de março, subindo ao 

pódio mais uma vez. 
Esses resultados comprovam a pre-
ocupação do CIAGA em formar os 
futuros profissionais da Marinha 
Mercante enaltecendo o espírito de 
marinheiro e o trabalho em equi-
pe necessários na vida a bordo de 
qualquer navio.
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Na manhã do dia 16 de mar-
ço de 2016 foi realizado, no 
Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA), o 
anúncio do Pelotão Mauá. O 
Pelotão Mauá tem o propósi-
to de incentivar os alunos da 
Escola de Formação de Ofi-
ciais da Marinha Mercante 
(EFOMM) para a obtenção de 
melhor conduta disciplinar e 
apresentação pessoal, for-
jando a mentalidade sadia 
e necessária não só para a 
vida escolar, mas, sobretudo, 
para a futura vida embarca-
da. Entre os critérios para a 
avaliação do Pelotão Mauá 
estão a apresentação pesso-
al, imobilidade, marcialidade 
e entusiasmo. Ao longo do mês os 
Pelotões são avaliados durante os 
desfiles que ocorrem a cada sema-
na. O pelotão possui esse nome 
em alusão a Irineu Evangelista de 
Souza, o Visconde de Mauá, Patro-

CIAGA anuncia vencedor do Pelotão Mauá

no da Marinha Mercante.
O pelotão vencedor é anunciado 
durante o Dia do Comandante, 
quando a tripulação do CIAGA, 
composta pelos militares, servido-
res e funcionários civis, veteranos 

da Marinha do Brasil, alunos do 
Programa do Ensino Profissional 
Marítimo (PREPOM) e da EFOMM, 
se reúne no Pátio da Bandeira para 
acompanhar passo a passo do Ce-
rimonial à Bandeira.

Para concluir a formação do Oficial 
da Marinha Mercante, é necessária 
a realização de estágio embarcado 
após a parte acadêmica recebida 
nos bancos escolares. E para isto, a 
Marinha do Brasil, possui parcerias 
com empresas de navegação para 
cessão de vagas em navios mer-
cantes e/ou rebocadores tipo “Su-
pply” que operam na cabotagem e 
na exploração de petróleo e gás. 
Neste sentido, comitiva do Centro 
de Instrução Almirante Graça Ara-
nha (CIAGA), viajou à São Paulo 
(SP) no último dia 12 de março, 
para reunir-se com Diretoria do 
Centro Nacional de Navegação 
(CENTRONAVE), que representa 23 
empresas de navegação estrangei-
ras operando no país, das quais 20 
não possuíam Praticantes a Oficial 
à bordo de seus navios, e que ago-
ra, iniciam tratativas para assina-
tura de convênios e parcerias. Esta 
é a Marinha do Brasil formando a 
Marinha Mercante Brasileira.

CIAGA acerta parceria com CENTRONAVE

Comandante do CIAGA ao lado do Presidente da CENTRONAVE
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Na manhã do dia 11 de 
março de 2016, a tripu-
lação do Centro de Ins-
trução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA) se mo-
bilizou para participar 
de mais uma etapa do 
Combate à Proliferação 
do Mosquito Aedes ae-
gypti. O combate à pro-
liferação do mosquito 
priorizou os pontos de 
acúmulo de água e os 
possíveis focos onde o 
mosquito pode depositar 
suas larvas, principal-
mente após sucessivas 
chuvas. O CIAGA já pos-
sui um grupo de milita-
res destinado a fiscalizar 
e combater o mosquito 
dentro da organização 
militar.

CIAGA se mobiliza no combate ao Aedes aegypti

No início da tarde do dia 17 de mar-
ço de 2016, no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), 
foram recebidos para reunião re-
presentantes da empresa BRAM 

Offshore. Na ocasião, também es-
tavam presentes alguns alunos da 
Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM) e mi-
litares do Departamento de Cursos 

e Estágios. A pauta do encontro 
mais uma vez abordou a parceria 
na busca por ampliar as vagas de 
estágio embarcado (PREST) para os 
recém-formados alunos do CIAGA.  

CIAGA se reúne com representantes da 
BRAM Offshore

Comandante do CIAGA junto aos alunos da EFOMM e representantes da BRAM
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CIAGA promove encontro com empresas 
credenciadas para ministrar cursos do EPM

Na manhã do dia 23 de março de 
2016 o Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA) 
promoveu encontro com repre-
sentantes de empresas que estão 
autorizadas a ministrarem cursos 
“Extra Fundo”, assim chamados 
por não serem custeados pelo Fun-
do de Desenvolvimento do Ensino 
Profissional Marítimo (FDEPM). A 
reunião, que contou com a presen-
ça das empresas BRAM Offshore 
Transportes Marítimos, Transpetro, 
Kongsberg, Maersk Trainning e Vi-
sion Marine, além do Instituto de 
Ciências Náuticas (ICN), a Funda-
ção Homem do Mar e a Fundação 
de Estudos do Mar (FEMAR), teve o 
objetivo, entre outros, de orientar 
e padronizar procedimentos de co-
municações e documentos entre as 
credenciadas e o CIAGA, entregas 

Representantes em frente ao Bloco do Comando do CIAGA

de certificados e prazos envolvidos 
nos cursos ministrados e atrelados 
ao Ensino Profissional Marítimo 

(EPM) de modo a minimizar algu-
mas das deficiências apontadas 
por nossos Marítimos. 

Integração entre os futuros homens do mar 

Buscando a constante interação 
entre as Marinhas de Guerra e 
Mercante, o Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) 
promoveu no dia 23 de março de 
2016, a partida amistosa de bas-

quete entre as equipes da Escola 
de Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante (EFOMM) e a Esco-
la Naval (EN), no ginásio da EN. 
Após disputa acirrada, mas com 
grande espírito cavalheiresco, o 
jogo chegou ao fim com o placar 
apertado de EFOMM 56 X 55 EN, e 

com todos vencedores, na medida 
em que o objetivo principal de inte-
grar Alunos e Aspirantes, tinha sido 
alcançado.As atividades esportivas 
no CIAGA são estimuladas ao lon-
go de todo ano, pois é sabido que 
a higidez física é fundamental para 
a vida no mar.

Equipe da EFOMM



CIAGA EM FOCO

13

1º SEMESTRE

No dia 31 de 
março de 2016, 
o Centro de 
Instrução Al-
mirante Graça 
Aranha (CIAGA) 
promoveu en-
contro com os 
principais asses-
sores da cadeia 
de Comando do 
Setor da Direto-
ria Geral de Na-
vegação (DGN), 
em sua vertente 
Portos e Costas. 
Assim, foram 
recebidos em 
visita ao Cen-
tro, o Chefe de 
Gabinete do Di-
retor-Geral de 
Navegação, Ca-
pitão-de-Mar-
e-Guerra Nilson 
e o Vice-Diretor 
de Portos e Cos-
tas, novo cargo 
criado na Dire-
toria de Portos 

CIAGA recebe visita de representantes da DGN e DPC

CMG Nilson ao centro acompanhado pelo Imediato do CIAGA, CMG(FN) Costa Reis e CF Lúcio

e Costas (DPC) para melhor asses-
sorar seu Diretor na coordenação 
dos assuntos afetos à Autoridade 
Marítima e condução da parte ad-
ministrativa da OM, o Capitão-de-
Fragata Lúcio.   
Durante o encontro, o Comandan-
te do Centro de Instrução, Contra-

Almirante Lourenço, acompanhado 
do Imediato, dos Superintendentes 
de Ensino e Administração  e do 
Comandante do Corpo de Alu-
nos, apresentou o CIAGA, suas 
principais tarefas, atividades, fa-
cilidades e dificuldades. Por parte 
dos representantes da DGN e da 

DPC, da mes-
ma forma, foi 
possível conhe-
cer as tarefas e 
a estrutura que 
cada um possui 
para assessoria 
e controle dos 
assuntos afetos 
ao Setor DGN.
O propósito do 
encontro foi al-
cançado e foi 
possível discutir 
ações para me-
lhor contribuir 
com a Auto-
r idade Marí t i -
ma e ajustar o 
rumo da nave-
gação do CIA-
GA para, em 
conjunto com a 
DPC e Direto-
ria-Geral conti-
nuar formando, 
especializando, 
aperfeiçoando 
e atualizando a 
Marinha Mer-
cante Brasileira.

Alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM) realizaram, entre os dias 
28 a 31 de março de 2016, o Curso 

Alunos da EFOMM realizam 
curso no Planetário

Alunos de Náutica da EFOMM no Planetário

de Identificação do Céu, coordena-
do pelo Planetário da Gávea, Zona 
Sul do Rio de Janeiro. As aulas fo-
ram ministradas pelo astrônomo 
Alexandre Cherman, ex-professor 

do Centro de Instru-
ção Almirante Gra-
ça Aranha (CIAGA), 
Doutor em Física e 
Gerente de Astrono-
mia do Planetário. Os 
alunos no curso tive-
ram a oportunidade 
de aprender mais so-
bre as estrelas, iden-
tificar os principais 
alinhamentos e aste-
rismos.
Para os futuros ho-
mens e mulheres 
do mar, observar os 
astros e realizar a 
Navegação Astronô-
mica, auxilia na de-
terminação da sua 
posição ou mesmo 
na obtenção de ou-

tras informações úteis para a segu-
rança da embarcação. Além disto, 
garante que os navegantes nunca 
serão dependentes da tecnologia 
ou de satélites. 
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No dia 12 de abril de 2016, o Cen-
tro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA) recebeu visita do 
presidente do Instituto Estadual do 
Ambiente (Inea), Marcus de Almei-
da Lima, e do Chefe de Núcleo de 
Relações Estratégicas do Inea, Wil-
son Duarte de Araújo. O encontro 
visou dar adiante as tratativas para 
apoio ao Projeto “Baía Sem Lixo”, 
daquele Instituto, que em coorde-
nação com a Companhia Municipal 
de Limpeza Urbana (COMLURB), 
visa reduzir a poluição da Baía de 
Guanabara. 
O parceria do CIAGA no projeto, 
com a utilização do pier/guindas-
te e rampa de acesso para embar-
cações, não envolverá custos ou 
comprometerá as atividades aca-
dêmicas do Centro. Em contrapar-
tida, vislumbra-se como vantagens 
a manutenção da área marítima 
no entorno do CIAGA e Organi-
zações Militares do Complexo da 

CIAGA apoia Projeto Baía Sem Lixo

Da esquerda para a direita: Wilson Duarte Araújo, Marcus de Almeida Lima, CA 
Lourenço, CMG (RM1) Leite e CMG (FN) Costa Reis 

Av. Brasil, emprego dos caminhões 
da COMLURB, que com acesso ao 
CIAGA também recolherão o lixo 
de bordo (hoje efetuado por firma 
contratada) e contribuição para 
o Projeto CIAGA VERDE, que en-
globa ações voltadas para o meio 

ambiente, incluindo o consciente 
aproveitamento do lixo reciclado, 
evitando desperdícios, otimizando 
recursos e melhorando a qualida-
de de vida na Organização Militar 
e formação dos futuros homens e 
mulheres do mar.

No dia 13 de abril de 2016 o Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) recebeu a visita de 
67 alunos do Colégio Militar de Juiz de Fora - MG 
(CMJF). O encontro, faz parte do Pedido de Coopera-
ção de Instrução daquele Colégio, que programa visi-
tas de seus alunos, às Escolas Militares, como parte da 
formação além de permitir conhecimento das oportu-
nidades que as Forças Armadas oferecem aos jovens. 
Assim, durante a visita ao CIAGA, foram apresentadas 
palestras mostrando as possibilidades e os requisitos 
para o ingresso na Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM), a estrutura e orga-

CIAGA recebe visita do Colégio Militar de Juiz de Fora-MG
nização existentes no CIAGA, que hoje possui 34 alu-
nos oriundos do CMJF, cursando a EFOMM.
E para dar a verdadeira noção do que pode ser a vida 
e o trabalho ligados ao mar, além da vista às Salas 
de Aulas, Laboratórios, Biblioteca e Quadras de Es-
portes/Piscinas, os alunos e alunas puderam imaginar 
e sentir o balanço de um navio nos Simuladores do 
CIAGA com um exercício de navegação. A seguir, lite-
ralmente, os mineiros se fizeram ao mar nos veleiros 
e escaleres do Grêmio de Vela e Remo da EFOMM, e 
pelo brilho nos olhos e sorrisos largos estampados nos 
jovens rostos, creio que entenderam o porque vibra-
mos tanto com a Marinha. 

Os alunos tiveram a oportunidade de velejar e remar
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No dia 14 de abril de 2016, o Cen-
tro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA), recebeu a visi-
ta dos 40 alunos do Projeto Pró-
Florescer, do Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro, que é parceiro do 
Centro de Instrução dentro no pro-
jeto CIAGA VERDE. O Pró-Flores-

Alunos do projeto Pró-Florescer visitam CIAGA

cer atende jovens em situação de 
vulnerabilidade social, oferecendo 
reforço escolar e formação profis-
sionalizante. 
Os alunos do projeto tiveram a 
oportunidade de participar do Dia 
do Comandante, realizado todo 
o mês no CIAGA, quando, após o 

Cerimonial à Bandeira presen-
ciado por toda tripulação do 
Centro de Instrução, os alu-
nos da Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM) realizam o desfile 
em continência ao Coman-
dante do CIAGA  e são avalia-
dos para a escolha do Pelotão 
Mauá, que consiste no pelotão 
que melhor apresenta marcia-
lidade, conduta militar e apre-
sentação pessoal, forjando a 
mentalidade sadia e necessá-
ria não só para a vida escolar, 
mas, sobretudo para a futura 
vida embarcada.
Após o desfile, os alunos do 

Pró-Florescer participaram de uma 
palestra  mostrando as formas de 
ingresso à Marinha e a estrutura 
e organização do CIAGA, além de 
conhecerem algumas instalações, 
como salas de aula, Grêmio de 
Vela e Remo da EFOMM e Centro 
de Simuladores.

No dia 12 de abril 
de 2016, o Centro 
de Instrução Almi-
rante Graça Ara-
nha (CIAGA) rece-
beu a visita do pre-
sidente da Compa-
nhia Municipal de 
Limpeza Urbana 
(COMLURB), Lucia-
no Moreira. O en-
contro abordou a 
autorização para a 
entrada dos cami-
nhões da compa-
nhia em apoio ao 
Projeto Baía Sem 
Lixo do Instituto 
Estadual do Am-
biente (Inea), que 
visa a redução da 
poluição da Baía 
de Guanabara.  
O CIAGA, que está fir-
mando parceria com 
o Inea  e agora com a 
COMLURB, busca in-

Presidente da COMLURB visita CIAGA

Comandante do CIAGA ao lado do presidente da COMLURB, Luciano Moreira (à esquerda)

crementar seu projeto CIAGA VERDE, que 
engloba ações voltadas para o meio am-
biente, incluindo o consciente aproveita-
mento do lixo reciclado, evitando desper-

dícios e otimizando recursos, melhorando 
a qualidade de vida na Organização Mi-
litar e contribuindo para a formação dos 
futuros homens e mulheres do mar.

Alunos do Florescer
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Na manhã do dia 27 
de Abril de 2016, foi 
realizado no Centro 
de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA), 
a cerimônia de conclu-
são do Ciclo Escolar 
do Curso de Adapta-
ção para Aquaviários – 
Módulo Específico para 
Marítimos – Seção de 
Máquinas (CAAQ-IMM 
EXFD- 01/2015). O 
curso foi realizado em 
parceria com o Sin-
dicato Nacional dos 
Condutores da Mari-
nha Mercante e Afins 
(SINCOMAM), onde 
foram ministradas as 
aulas teóricas, caben-
do ao CIAGA, além da 
coordenação do curso, ceder os 
laboratórios para a realização das 
aulas práticas. O curso aprovou o 
total de 30 alunos, que tiveram a  
oportunidade de receber valiosos 
ensinamentos do grupo de profes-

CIAGA forma alunos do CAAQ

sores deste Centro, e durante todo 
o período houve uma excelente 
integração com o SINCOMAM, 
proporcionando assim um perfeito 
desenvolvimento do curso. O SIN-
COMAM, com a colaboração de 

empresas de navegação, obteve as 
vagas para estágio dos novos Con-
dutores de Máquinas, sendo vinte 
uma vagas oferecidas pela TRANS-
PETRO e  oito vagas pela  SAAM 
SMIT TOWAGE BRASIL.

No dia 10 de 
maio de 2016 
o Centro de 
Instrução Al-
mirante Graça 
Aranha (CIA-
GA) recebeu 
visita Sr. Marc 
Berger, Diretor 
da “MAN Pri-
meServ Acade-
my”, Centro de 
Treinamento da 
Empresa Alemã 
“MAN Diesel & 
Turbo SE” (principal fornecedora de 
motores a diesel e turbinas a gás e 
a vapor de navios), localizado em 
Petrópolis-RJ, que oferece treina-
mento de atualização e manuten-
ção de motores e turbinas MAN, 
buscando a qualificação de pesso-
al para operar de forma segura e 
solucionar problemas/avarias de 

CIAGA inicia parceria com MAN Diesel

Comandante do CIAGA ao lado do Diretor Marc Berger (direita)

maneira eficiente com serviços de 
qualidade. 
O encontro marca o início da par-
ceria entre o CIAGA e a Academia 
de Ensino da MAN, por meio da 
qual, alunos da Escola de Forma-
ção de Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM), poderão realizar 
parte prática em motores de 2 e 4 

tempos e em turbinas a gás e  va-
por, significando enorme salto na 
formação dos jovens maquinistas, 
suprindo atual deficiência do Simu-
lador de Máquinas do Centro, que 
se encontra em modernização. 
O CIAGA busca a cada dia parce-
rias que permitam aos futuros ho-
mens e mulheres do mar, conquis-
tar novas experiências e conheci-
mentos em tecnologias avançadas 
do setor, consagrando o seu lema 
de “ O pulmão da marinha Mer-
cante Brasileira”. 
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Os alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
Rio (EFOMM) do CIAGA, embar-
caram no navio Starnav Aquila, 
comandado pelo Capitão de Lon-
go Curso (CLC) Sergio De Moura, 
formando da EFOMM, há 31 anos. 
Os alunos puderam visitar o passa-
diço, o convés principal onde são 
realizadas manobras de peso e 

Alunos da EFOMM embarcam em navio de apoio 
à exploração de petróleo na Amazônia Azul

STARNAV 2: Visita à Praça de Máquinas

transferência de material, praça de 
máquinas e outros compartimen-
tos do navio, permitindo conhecer 
equipamentos utilizados na rotina 
do Oficial de Marinha Mercante, 
instrumentos de navegação e ma-
nobra, equipamentos de salvata-
gem, motores, geradores, bombas 
e outros materiais além de verifi-
car as condições de habitabilidade 
quando no mar.

O Starnav Aquila é um navio su-
pridor de plataformas marítimas 
(Supply) que executa, geralmente, 
o percurso Rio de Janeiro-Santos. 
Ele transporta contêineres no con-
vés (carga geral) e água e óleo 
em seus porões. A oportunidade é 
importante para que os alunos da 
EFOMM tenham maior proximida-
de com a realidade que encontra-
rão e viverão depois de formados.

STARNAV 1: Alunos da EFOMM reunidos ao lado do 
Comandante do STARNAV

No dia 13 de maio de 2016, 
o Centro de Instrução Almi-
rante Graça Aranha (CIAGA) 
realizou as cerimônias de 
encerramento do Curso de 
Formação de Aquaviários – 
Condutor de Máquinas nível 
5 (CFAQ-IM N5 01/2015) 
e da 1ª Fase Acadêmica do 
Curso de Adaptação para 2º 
Oficial de Máquinas (ASOM-
01/15), convênio da Direto-

CIAGA forma novos marítimos

ria de Portos e Costas (DPC), 
TRANSPETRO e Fundação de 
Estudos do Mar (FEMAR). 
O evento contou ainda com 
a presença ilustre do Dire-
tor de Portos e Costas, Vice-
Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho que presidiu a 
cerimônia e parabenizou os 
formandos, em seu discurso, 
pela escolha da profissão na 
Marinha Mercante, tão im-
portante para o desenvolvi-

mento do Brasil.
O CFAQ destina-se a ha-
bilitar o Marinheiro de Má-
quinas para ascender à ca-
tegoria de Condutor de Má-
quinas, e o ASOM habilita o 
aluno com nível superior e 
graduação plena em área de 
interesse ao desempenho de 
atividades na Marinha Mer-
cante para exercer as fun-
ções inerentes ao 2º Oficial 
de Máquinas.

Formandos do ASOM junto ao DPC (esquerda) e Comandante do CIAGA (direita)

O primeiro colocado do CFAQ recebe das mãos do 
VA Lima Filho o Prêmio Escolar
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Durante a tarde do dia 18 de maio 
de 2016, o Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) 
promoveu o Dia da Cidadania. A 
ação, consistiu em dividir os quase 
130.000 m2 do CIAGA, em áreas 
iguais que, sob orientação da Su-
perintendência de Administração 
e com a participação de cerca de 
200 alunos voluntários da Escola 
de Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante (EFOMM), oficiais, 
praças e professores cuidaram do 
recolhimento de folhas, corte de 
grama, pintura de calçadas, de-
sentupimento de bueiros e limpeza 
externa de forma geral.
O Dia da Cidadania no CIAGA, 
parte do Projeto CIAGA VERDE, visa 
incutir a responsabilidade individu-
al de cada um e o respeito ao meio 
ambiente em que vivemos, seja o 
nosso lar, a nossa Organização Mi-
litar ou o nosso barco, estimulando 
não somente os alunos da EFOMM, 
como também a tripulação, a tra-

Alunos da EFOMM participam do Dia da Cidadania

balhar em equipe e adotar práticas 
de sustentabilidade, aplicadas em 
todos os navios, em especial aos 
da Marinha Mercante pela parti-
cularidade de seus afastamentos e 

isolamento. 
Esta é a Marinha do Brasil forman-
do marinheiros e marinheiras e 
mais além, dignos e honrados ci-
dadãos brasileiros.

O CIAGA conseguiu recolher cerca de 600 sacos de lixo

No dia 19 de maio de 2016 
o Centro de Instrução Almi-
rante Graça Aranha rece-
beu a visita da Associação 
de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros Navais (AVCFN) e 
de representantes da SOA-
MAR sede Florianópolis. Os 
visitantes tiveram a oportu-
nidade de participar do Dia 
do Comandante, que ocorre 
a cada mês, quando toda a 
tripulação do CIAGA e alu-
nos dos cursos do PREPOM 
e EFOMM se reúnem para o 
Cerimonial à Bandeira. Após 
o cerimonial, os membros da 
AVCFN e da SOAMAR tive-
ram a oportunidade de co-
nhecer o CIAGA incluindo o 
Centro de Simuladores onde 
foi realizada a apresentação 
do trabalho desenvolvido na 
formação do pessoal da Ma-
rinha Mercante Brasileira.

Veteranos do CFN e representantes SOAMAR 
participam do Cerimonial à Bandeira

Visitantes dentro do simulador de passadiço
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No dia 20 de maio de 2016 o Cen-
tro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA) realizou a Cerimô-
nia de Juramento à Bandeira dos 
231 alunos brasileiros do 1º ano 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM). O 
evento foi presidido pelo Diretor-
Geral de Navegação, Almirante de 
Esquadra Paulo Cezar de Quadros 
Küster e acompanhado pelo ex-
Ministro-Chefe do Estado-Maior 
da Armada e ex-Comandante do 
CIAGA, Almirante de Esquadra Ar-
naldo Leite Pereira, ex-comandan-
tes, demais autoridades militares, 
membros da Comunidade Maríti-
ma e familiares dos alunos.
A cerimônia que foi revestida de 
muita vibração e emoção, marca 
o compromisso assumido pelos fu-
turos homens e mulheres do mar, 
com a Marinha e com o Brasil.

CIAGA realiza Cerimônia de Juramento à Bandeira

Alunos no Juramento a Bandeira

Momento do Juramento
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Pela primeira vez na história, o 
Centro de Instrução Alte. Graça 
Aranha (CIAGA) e a Escola Prepa-
ratória de Cadetes do Ar (EPCAR) 
promoveram a competição espor-
tiva MERCAER (Mercante e Aero-
náutica), nos mesmos moldes da já 

Realizada a I MERCAER
tradicional competição MERCNAV 
(Mercante e Naval) realizada com 
o Colégio Naval.
O evento, realizado entre os dias 3 
e 5 de junho de 2016, nas depen-
dências da EPCAR em Barbacena 
(MG), consistiu em competições de 
basquete, futebol, atletismo, nata-

ção, judô, vôlei, orientação e xadrez 
entre as duas Escolas. Embalados 
pela presença de alegre torcida, os 
atletas da EFOMM conquistaram os 
primeiros lugares do pódio no bas-
quete, orientação e futebol, além 
de vencerem por equipes no judô 
e no atletismo. Contamos ainda 
com a participação das Alunas da 
EFOMM, realizando competições 
esportivas com equipes femininas 
de Escolas Municipais de Barbace-
na, nas dependências da EPCAR, 
tendo e vista que, em 2017, esta-
rão sendo admitidas as primeiras 
alunas nessa Escola, sendo este um 
evento teste para alojar e manter 
em regime de internato, mulheres.
A I MERCAER contribuiu para o 
espírito de união e o trabalho em 
equipe que os futuros homens e 
mulheres do mar terão a bordo e 
celebrou o início do contato com 
os Cadetes da EPCAR, ampliando 
o horizonte não apenas esportivo, 
mas também criando a oportuni-
dade de se estreitar ainda mais os 
laços de amizade e integração en-
tre a Marinha do Brasil e a Força 
Aérea Brasileira.

MERCAER 02 – Prova do atletismo

MERCAER 01 – Equipe do CIAGA no campo de esportes
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No dia 11 de junho de 2016, a 
Marinha celebrava sua Data Mag-
na: 151 anos da Batalha Naval 
do Riachuelo. Neste mesmo dia, 
o Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA), junto 
à ONG Sonhar Acordado, rea-
lizava o sonho do jovem Ryann, 
de apenas oito anos de idade. 
Ryann é portador de uma doença 

Alunos da EFOMM ajudam ONG a realizar sonho de criança
autoimune que o impossibilita de 
praticar esporte ou esforço físi-
co de média a alta intensidade. 
O menino há anos alimentava o 
sonho de ser marinheiro, desde 
que um amigo próximo à família 
ingressou na Marinha. 
Assim, após contato com o CIA-
GA, foi decidido então que os 
alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 

ONG 1 
 Membros da ONG e alunos da EFOMM

ONG 2 
Os alunos navegaram com o pequeno Ryann

(EFOMM) organizariam parte do dia 
dos sonhos para Ryann, com a fina-
lidade de torná-lo, neste dia, aluno 
da EFOMM. Junto aos seus familiares 
e integrantes da ONG, ele conheceu 
instalações da Escola, entre elas a 
Alameda Alegrete, o Grêmio de Náu-
tica, simuladores, camarotes, rancho 
e o Grêmio de Vela e Remo, quando 
Ryann pôde velejar com os alunos.
Atitudes como estas são sempre es-
timuladas no Centro de Instrução e 
fazem parte da educação destes futu-
ros profissionais do mar, que além de 
se prepararem para conduzir nossas 
riquezas, conquistam valores neces-
sários às suas formações como cida-
dãos.
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No dia 24 de junho de 2016 foi 
realizado no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha a Cerimô-
nia de Encerramento do Curso de 

CIAGA forma alunos do APMA

APMA 2 – Cerimônia no Auditório Alte. Newton Braga

Aperfeiçoamento para Oficial de 
Máquina (APMA), que formou 34 
alunos. O APMA habilita o Oficial 
de Máquinas para exercer as fun-
ções de Subchefe e Chefe de Má-
quinas. Esta é a Marinha do Bra-

sil formando a Marinha Mercante 
Brasileira.  
O primeiro colocado da Turma, 
aluno João Balbino Adriano, rece-
beu das mãos do Comandante do 
CIAGA o Prêmio Escolar.

APMA- Alunos ao lado do Comandante do CIAGA



CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE

23

Seguindo a sua conduta de traba-
lho no intuito de captar cada vez 

CIAGA recebe representantes da STARNAV Serviços Marítimos

No dia 22 de ju-
nho, no auditório 
do CIAGA, ocor-
reu a reunião so-
bre “Embarque de 
Praticantes em Na-
vios da Marinha do 
Brasil”. A intenção 
foi apresentar para 
os Comandantes -
d e E s q u a d r õ e s , 
de Navios Soltos 
e demais Oficiais 
de Organização e 
Operações da For-
ça de Superfície da 
Esquadra (FORPER) 
a situação atual de 
poucas vagas para 
embarque dos Pra-
ticantes Oficiais em 
Navios Mercantes 
e demanda necessária para que 
possam concluir o PREST (Progra-
ma de Estágio Embarcado).
Nesta fase, o aluno recém formado 
cumpre a bordo lista de tarefas es-
pecíficas, sob supervisão de alguém 

CIAGA recebe Oficiais da Esquadra

Representantes da STARNAV ao lado do Comandante do CIAGA

mais oportunidades de embarque 
para seus alunos, o Centro de Ins-
trução Almirante Graça Aranha 

(CIAGA) recebeu, no dia 28 de ju-
nho de 2016, representantes da 
Empresa STARNAV Serviços Maríti-
mos, da área de Recursos Huma-
nos, Logística de Pessoal e Gestão 
Humana Organizacional. O CIAGA 
empenha-se em conquistar par-
cerias que o ajudem a superar os 
obstáculos encontrados em virtude 
do atual cenário político e econô-
mico do País, que resultou na re-
dução dos navios empregados no 
PRÉ-SAL, e consequentemente di-
minuição de vagas para embarque 
dos Praticantes. 
A STARNAV Serviços Marítimos é 
uma empresa brasileira de nave-
gação sediada no Rio de Janeiro 
e em Santa Catarina, autorizada 
pela Agência Nacional de Trans-
porte Aquaviários (ANTAQ) para 
operar no setor de apoio marítimo, 
plataformas de petróleo e apoio 
portuário.

qualificado, de modo que possa ser 
orientado, de maneira prática, na 
execução das diversas fainas de 
bordo. E este estágio pode ser re-
alizado a bordo de nossos navios, 
sem prejuízos à rotina de bordo e 

com a vantagem dos navios terem 
aula estada sua Força de Traba-
lho, com jovens motivados e com 
formação capaz de realizar rotinas 
e serviços de oficiais do Corpo da 
Armada. 
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CIAGA recebe palestra sobre Reciclagem de Resíduos

Na tarde do dia 29 de junho de 2016, o Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) recebeu o 
Doutor Fernando Jorge Santos de Oliveira, Consultor 
Técnico da Gerência de Resíduos e Áreas Impactadas 
da Petrobras. O intuito da visita foi proferir a palestra 
“Reciclagem de Resíduos” à tripulação do CIAGA. O 
evento amplia os conhecimentos do Centro de Instru-
ção na área de sustentabilidade, tema cada vez mais 

presente na rotina da Organização Militar. 
O Dr. Fernando Oliveira, por meio de parceria com a 
Petrobras auxiliará o Centro de Instrução na implan-
tação do projeto CIAGA VERDE, que engloba ações 
voltadas para o meio ambiente, incluindo o conscien-
te aproveitamento do lixo reciclado, evitando desper-
dícios, otimizando recursos e melhorando a qualidade 
de vida na Organização Militar contribuindo para a 
formação dos futuros homens e mulheres do mar.

PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, 
CUIDANDO DA NOSSA GENTE
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