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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) iniciou no 
dia 9 de janeiro de 2017 o período 
de adaptação dos 140 novos can-
didatos alunos à Escola de Forma-
ção de Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM). Até chegar neste 
momento, os candidatos passaram 
por três etapas: os exames de co-
nhecimentos, a seleção psicofísica 
e o teste de suficiência física. O 
período de adaptação dura até o 
final de janeiro e tem o objetivo 
de apresentar a rotina da Escola e 
iniciar os preceitos do militarismo. 
Durante os três anos na EFOMM os 
alunos são considerados militares 

Marinha do Brasil inicia formação de mais uma turma 
de oficiais da Marinha Mercante Brasileira

Candidatos se hidratando

 Os novos alunos formados na Alameda Alegrete

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu 
entre os dias 17 a 22 de janeiro de 
2017, 20 alunos do Curso Técnico 
da Modalidade do Mar (CTMAR), 
conduzido pelo Grupo de Escotei-
ros do Mar que capacita jovens e 
escoteiros adultos a instruírem no-
vos escoteiros nas disciplinas práti-
cas e teóricas de marinharia.
Neste período os escoteiros per-
noitaram a bordo e utilizaram a in-
fraestrutura do Centro de Instrução 
para estudarem disciplinas teóricas 
sobre segurança da navegação, 
atracação, desatracação, fundeio, 
amarração em boia, comunica-
ção e instrumentos de navegação, 
além de realizarem parte física 

Escoteiros do Mar conduzem curso no CIAGA

O grupo participou do desfile no pátio do Centro de Instrução.

com aulas de natação e parte prá-
tica nas embarcações do Grêmio 
de Vela e Remo da EFOMM, com 
adestramentos e manuseio de re-
mos, vela e motor de embarcações, 
bem como seus materiais de salva-
tagem. 
Os escoteiros também tiveram 
a oportunidade de conhecer um 
pouco mais a Marinha do Brasil e a 
missão desenvolvida pelo CIAGA, 
na formação, aperfeiçoamento, 
especialização e atualização dos 
profissionais da Marinha Mercante 
brasileira, participando de ações 
tradicionais no Centro de Instru-
ção, como o Dia da Cidadania, o 
Dia do Comandante e a realiza-
ção do Cerimonial à Bandeira se-
guido de desfile militar realizado 

junto aos novos alunos do 1º ano 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) em 
adaptação e o plantio de uma ár-
vore, contribuindo para o projeto 
CIAGA VERDE.
A presença desses jovens escotei-
ros no CIAGA contribui para o fo-
mento ainda mais da mentalidade 
marítima nacional.

Escoteiros juntos ao Comandante do CIAGA.

O CIAGA cedeu uma de suas salas de aula.

da Marinha do Brasil e ao final do 
curso, se tornarão Oficiais de Náu-
tica ou Máquinas da Marinha Mer-
cante Brasileira e Oficiais da Reser-
va da Marinha do Brasil. 
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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha  (CIAGA) realizou no 
dia 28 de janeiro de 2017, a entre-
ga de platinas aos 150 novos alunos 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM), 
após três semanas de adaptação, 
onde os jovens alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer a rotina 
da Escola, serem apresentados aos 
seus direitos e deveres e às primei-
ras noções de organização, hierar-
quia e disciplina, pilares da carreira 
militar que levarão durante os três 
anos na EFOMM, posto que, ao 
concluírem o curso de Oficiais da 
Marinha Mercante, serão também 
declarados Oficiais da Reserva da 
Marinha do Brasil. 
Aproveitando a ocasião, o Co-
mandante do CIAGA, Contra Al-
mirante Gilberto Cezar Lourenço, 
recebeu pais e responsáveis dos 
alunos para, em palestra realiza-
da no Auditório Newton Braga de 
Faria, apresentar as facilidades e 
estruturas do Centro de Instrução 

CIAGA de portões abertos

O Comadante do CIAGA realizou no auditório palestra para os pais.

A entrega das platinas ocorreu no Pátio da Bandeira do CIAGA.

para a formação dos futuros mer-
cantes, e após a singela, contudo 
emocionante cerimônia, o CIAGA 
franqueou suas instalações (aloja-
mentos, camarotes, salas de aula, 
Departamento de Saúde, simula-
dores, áreas esportivas, rancho, 
etc) para que os novos integrantes 

da Família CIAGA pudessem co-
nhecer de mais perto as extensões 
do “Pulmão da Marinha Mercante 
Brasileira”, nova casa de seus fi-
lhos, nos próximos 03 anos, e ter a 
noção exata da importância e zelo 
com que a Marinha do Brasil, cuida 
de sua gente.
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O Diretor Geral de Navegação 
(DGN), Almirante de Esquadra Pau-
lo Cezar de Quadros Küster presi-
diu, no dia 02 de fevereiro de 2017, 
a Abertura do Ano Letivo da Escola 
de Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante (EFOMM) no Cen-
tro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA), tendo como aula 
inaugural, palestra proferida pelo 
Diretor de Portos e Costas (DPC), 
Vice-Almirante Wilson Pereira de 

Tem início Ano Letivo na EFOMM

O DGN fez a Abertura do Ano LetivoDPC realizou a palestra sobre “O Brasil, o Mar e a importância da 
Marinha Mercante”. 

Lima Filho, com o tema “O Brasil, 
o Mar e a importância da Marinha 
Mercante”. 
Entre os presentes estavam ex-Co-
mandantes do CIAGA, com desta-
que para o ex-Ministro Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, 
Almirante de Esquadra Arnaldo 
Leite Pereira, parceiros estratégicos 
do Centro de Instrução na área de 
formação de pessoal (instituições 
de ensino e entidades credencia-
das para o Ensino Profissional Ma-

rítimo), membros da Comunidade 
Marítima, professores e alunos da 
EFOMM. 
A palestra, que marca o início da 
formação dos futuros homens e 
mulheres do mar para os recém 
embarcados alunos do 1º ano, mo-
tivou e atraiu a atenção de todos 
os presentes por abordar assuntos 
ligados diretamente à área de atu-
ação dos jovens alunos e que ser-
virão de base para a carreira que 
escolheram.

Criação do Estandarte da Marinha Mercante

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha viveu, no dia 02 de 
fevereiro de 2017, uma data histó-
rica para a Marinha Mercante bra-
sileira. Pela manhã, após a Aber-
tura do Ano Letivo da Escola de 

Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM), o Centro de 
Instrução realizou a cerimônia de 
criação e incorporação do Estan-
darte da Marinha Mercante Brasi-
leira, com a presença de autorida-
des militares, ex-Comandantes do 

CIAGA, alunos da EFOMM e mem-
bros da Comunidade Marítima.
O Estandarte da Marinha Mercante 
brasileira foi criado e incentivado 
pelo representante da Autoridade 
Marítima em parceria com o Centro 
de Capitães da Marinha Mercante 

►

DGN e o CLC Álvaro, Presidente do Centro de Capitães. A cerimônia ocorreu à frente do Bloco do Comando.

CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE
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DGN ao centro acompanhado pelo DPC, ex-Comandantes do CIAGA e pelo 
Presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante.

Momento da Incorporação do Estandarte da Marinha Mercante.

e apoiado pela Diretoria de Patri-
mônio Histórico e Documentação 
da Marinha (DPHDM). O Estandar-
te foi incorporado à Guarda-Ban-
deira do CIAGA e visa valorizar os 
profissionais da Marinha Mercante 
Brasileira e reforçar os laços histó-

ricos que sempre uniram a Marinha 
do Brasil e a Marinha Mercante na 
formação de homens e mulheres 
que, pelo mar, contribuem para o 
desenvolvimento do Brasil. Duran-
te a Incorporação do Estandarte à 
Guarda-Bandeira, o Diretor Geral 

de Navegação, Almirante de Es-
quadra Paulo Cezar de Quadros 
Küster convidou o representante 
da Comunidade Marítima, Capitão 
de Longo Curso Álvaro José de Al-
meida Jr para a entrega oficial do 
Estandarte.

Cumprindo objetivos estipulados 
pelo Projeto CIAGA VERDE, que 
tem entre outros, o compromisso 
de instruir e estimular a susten-
tabilidade consciente e o cuidado 
com o Meio Ambiente, o Centro de 

CIAGA amplia sua área verde

Pomar do CIAGA.

Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA) concluiu, em fevereiro de 
2017, o Pomar do CIAGA.
Localizado em uma área anterior-
mente, ainda sem árvores, o po-
mar busca criar mais um espaço 
para harmonizar e ampliar sua 
área verde e incentivar nos seus 

tripulantes e Aquaviários 
quando cursando, a men-
talidade de preservação do 
meio ambiente. Conta com 
pés de laranjeiras, acerolas, 
limões, jabuticabas, amoras, 
ameixas, cravo, canela, entre 
outros. Foi criado a partir da 
colaboração de amigos do 
CIAGA e orientação de pro-
fissionais do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, parceiro 
no Projeto CIAGA VERDE e 
sempre presente nas ações 
ambientais promovidas pelo 
Centro de Instrução.
Hoje, dos 128.500m² de 
área da Organização Militar, 
pouco mais de 47% são de 
áreas verdes. O projeto CIA-
GA VERDE engloba ações 
voltadas para o meio am-
biente, incluindo o conscien-
te aproveitamento do lixo 

reciclado, evitando desperdícios, 
otimizando recursos, melhorando a 
qualidade de vida na OM e contri-
buindo assim para a formação dos 
futuros homens e mulheres do mar, 
que empregarão estas boas práti-
cas em seus navios ou plataformas 
de exploração.

CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE
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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) diminuiu 
o número de lesões dos alunos 
que participaram do período de 
adaptação da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM), iniciado em 2017. En-

Por entender a importância da mu-
lher na Marinha do Brasil (MB) e 
na Marinha Mercante, ao mesmo 
tempo em que acompanhamos o 
crescimento da Força de Trabalho 
feminina, o Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) 
criou a “Barbearia Feminina”.
Organização militar da MB com o 
maior número de mulheres a bor-
do, considerando o pernoite em 
suas instalações e residentes, com 
cerca de 170 mulheres na Escola 
de Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante (EFOMM), além de 
Praças, Oficiais e Servidoras Ci-
vis; o CIAGA, inovou e tornou-se 
pioneiro neste espaço exclusivo 
para mulheres, a semelhança do 
que ocorre na Barbearia de bor-
do, quando são disponibilizados, a 
preços compatíveis, serviços bási-
cos e necessários para a apresen-
tação pessoal do militar.
Assim, em parceria com um Salão 
ligado ao Projeto Saúde e Beleza 
Corporativa e apoio da Casa do 
Marinheiro, a OM passou a dispo- A barbearia atende um grande público feminino.

CIAGA cria Barbearia feminina

Estudo permite diminuição de lesões em militares
quanto que em 
2016 o Departa-
mento de Saúde 
do CIAGA rece-
beu 30 alunos 
com queixas e 
dores musculo-
esqueléticas, este 
ano foram ape-
nas três. O resul-
tado deve-se ao 
fato de o Centro 
de Instrução ter 
participado do 
estudo em Fisio-
terapia realizado 
pelo Capitão de 
Corveta (S) Thia-

go Jambo Alves Lopes, na Univer-
sidade de Sidney-Australia (onde 
realiza doutorado), em parceria 
com o Laboratório de Pesquisas em 
Ciências dos Exercícios (LABOCE), 
do Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
que contemplou mais de 540 alu-

nos da EFOMM desde janeiro de 
2016. 
A pesquisa foi organizada por meio 
de testes funcionais no intuito de, 
no futuro, atuar na predição e di-
minuição de lesões traumato-or-
topédicas, principalmente as oca-
sionadas por exercícios, marchas 
prolongadas, serviço armado por 
longa duração, terrenos irregula-
res para realização de manobras 
e ordem unida, contribuindo assim 
para reduzir custos e manter os mi-
litares da Marinha do Brasil opera-
cionais por maior tempo. O relató-
rio final das adaptações realizadas 
nas atividades curriculares e milita-
res introduzidos neste estudo, bem 
como os resultados alcançados, 
serão disponibilizados ao LABOCE 
e propostos futuramente a serem 
empregados nas organizações mi-
litares de formação e instrução de 
pessoal visando o melhor rendi-
mento operacional para a Marinha 
do Brasil.

Os alunos da EFOMM fizeram os testes em 2016.

nibilizar também serviços de corte 
de cabelo, manicure e esteticista, 
a preços compatíveis e diferencia-
dos com o posto/graduação de sua 
Força de Trabalho feminina e alu-
nas. 
A “Barbearia Feminina”, que foi 
implantada, inicialmente e testada, 
desde o final de 2015, tem apre-

sentado resultados positivos quanto 
à aceitação do público feminino do 
CIAGA, contribuindo para o bem-
estar organizacional e qualidade 
de vida de toda a tripulação, tendo 
ainda a possibilidade de estender 
essa facilidade às mulheres milita-
res e servidoras civis de outras OM 
do Complexo Naval da Av. Brasil.

CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE
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No dia 02 de março de 2017, 
o Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha recebeu a visita 
de representantes da empresa 
de navegação VSHIPS. O obje-
tivo do encontro foi discutir as 
opções de vagas para a Prati-
cagem dos alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante (EFOMM). A em-
presa demonstrou preocupação 
com o atual cenário econômico 
do país, que dificulta a criação 
de novas vagas de emprego, 
porém a VSHIPS mostrou-se dis-
posta a dar oportunidade aos 
jovens e recém-formados ho-
mens e mulheres do mar.
Iniciativas como estas, de reu-
niões e propostas de ampliação 
de parcerias são contastes no 
CIAGA que, nos últimos anos 
trabalha na tentativa de buscar 
junto à Comunidade Marítima 
uma forma para amenizar as re-

CIAGA se reúne com representantes da VSHIPS

Comandante do CIAGA junto ao Diretor da VSHIPS (a esquerda), Sr. Leonardo Dias.

centes dificuldades encontradas 
por esses Praticantes no merca-
do de trabalho. Tanto é, que foi 
ampliado o embarque de prati-
cantes também em navios Mili-
tares, com características simi-
lares aos Navios Mercantes ou 

Off-shores, de modo a adiantar 
ou reduzir à espera por vagas 
nestes navios e, de certa forma, 
melhorar a formação dos ofi-
ciais, antes de seu estágio obri-
gatório embarcado em navios 
da Marinha Mercante.

Os alunos da Escola de For-
mação de Oficiais da Marinha 
Mercante iniciaram o ano de 
2017 com uma boa notícia para 
o futuro: a empresa Aliança in-
formou que ampliará as vagas 
de praticagem. A boa notícia é 
fruto das conversas ao final de 
2016 entre representantes da 
empresa e o Centro de Instru-
ção Almirante Graça Aranha. 
A Aliança prometeu esforçar-se 
na busca pela ampliação dessas 
vagas nos navio da Hamburg 
Sud. Em paralelo ao recente ce-
nário de dificuldade econômica 
do país, o Centro de Instrução 
busca nas parcerias estratégicas 
estreitar os laços com a comu-
nidade marítima, minimizando 
problemas comuns com ações 
conjuntas e resultados positivos 
para todos.

CIAGA conquista novas vagas para Praticantes

Em 2016 o Alte. Lourenço reuniu-se com representantes da CENTRONAVE, empresa 
que representa as empresas estrangeiras.

CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE
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Parceria faz parte do Projeto CIAGA VERDE.

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) iniciou mais 
uma turma, a primeira de 2017, 
do curso de Aperfeiçoamento para 
Oficial de Máquinas (APMA). O 
curso destina-se a habilitar, duran-
te cerca de quatro meses, o Oficial 
de Máquinas a exercer as funções 
inerentes ao Subchefe e Chefe de 
Máquinas de navios ou platafor-
mas de exploração. Entre os alunos 
do curso estão ex-alunos da Escola 
de Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante do CIAGA, Centro de 
Instrução Braz de Aguiar (CIABA) e 
alunos oriundos do curso de Adap-
tação para Oficiais de Máquinas. O 
Centro de Instrução considera fun-
damental o constante aperfeiçoa-
mento e atualização dos homens e 
mulheres do mar, sempre capaci-
tando-os e preparando-os para os 
novos desafios da carreira. A troca 

CIAGA inicia nova turma de Aperfeiçoamento 
para Oficiais de Máquinas

de experiências e conhecimentos 
durante as aulas torna o APMA um 
dos mais importantes cursos para 
os mercantes brasileiros e mantém 
o lema do CIAGA, “O pulmão da 

Marinha Mercante Brasileira” , na 
medida em que, se depender da 
formação, especialização, aperfei-
çoamento e atualização de seus 
profissionais, esta nunca morrerá.

O Centro de Instrução 
Almirante Graça Ara-
nha (CIAGA) recebeu 
da empresa V.Ships o 
Prêmio Responsabilida-
de Social, na noite de 
15 de março de 2017, 
em evento realizado 
no Copacabana Pala-
ce com a presença de 
diversos membros da 
Comunidade Marítima. 
O Centro de Instrução, 
“Pulmão da Marinha 
Mercante brasileira”, 
foi premiado em virtu-
de de ações desenvol-
vidas em 2016, como as parcerias 
realizadas com a empresa alemã 
Man Diesel e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (SE-
NAI), que têm em comum acordos 
técnicos-científicos que envolvem 
intercâmbios com alunos da Escola 
de Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante (EFOMM); As ações 
atreladas ao Projeto CIAGA VERDE, 

CIAGA ganha Prêmio Responsabilidade Social

como o Baía sem Lixo; A Certifica-
ção ISO 9001:2015, na Gestão da. 
Qualidade do Ensino, que fez do 
CIAGA ser a primeira Organização 
Militar do Brasil a receber da As-
sociação Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT) a certificação em sua 
versão 2015, e o Programa Forças 
no Esporte, que abriu as portas do 
Centro para mais de 100 crianças 

de comunidades próxi-
mas. Além disso, o CIA-
GA busca reduzir o pro-
blema de falta de vagas 
em Navios Mercantes 
para a Praticagem de 
seus alunos, coorde-
nando o embarque em 
navios da Marinha do 
Brasil.
Durante a entrega do 
Prêmio, o Comandante 
do CIAGA, Contra-Al-
mirante Gilberto Cezar 
Lourenço, acompanha-
do de alunos da EFOMM 
e parceiros do Centro 
de Instrução, agradeceu 

afirmando que o CIAGA se empe-
nha para cumprir sua missão de 
forma responsável, sempre buscan-
do o melhor para a sua tripulação, 
alunos e Comunidade Marítima, e 
espera, com estes exemplos, formar 
não somente grandes marinheiros, 
mas também dar oportunidade de 
transformar almas e corações de 
alguns brasileiros.

O Comandante do CIAGA conversa com os alunos.

CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE
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No dia 05 de abril de 2017, o 
Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu 
a visita do Diretor de Saúde da 
Marinha (DSM), Vice-Almirante 
(Md) Sérgio Pereira. Recepcio-
nado pelo Comandante do CIA-
GA, Contra-Almirante Gilberto 
Cezar Lourenço, o Almirante 
Sérgio Pereira visitou os consul-
tórios médicos e odontológicos, 
as enfermarias masculina e fe-
minina, a divisão de Farmácia 
e a Seção de Fisioterapia, esta 
recém- ampliada. O DSM tam-
bém conheceu a Ambulância de 
Terapia Intensiva ( UTI móvel ) 
que o CIAGA montou.
O Centro de Instrução empe-
nha-se em manter e melhorar o 
setor de Saúde da Organização 
Militar, tendo em vista os cerca 
de 600 alunos e alunas da Es-
cola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante, além de 
outros alunos provenientes de 
diversos cursos do Ensino Pro-
fissional Marítimo (EPM) e os 
militares de sua tripulação. É a 
Marinha do Brasil cuidando da 
sua gente.

Diretor de Saúde da Marinha visita CIAGA

O VA Sergio Pereira visitou as dependências do Departamento de Saúde do CIAGA.

O Comandante do CIAGA mostrou a UTI móvel 
do Centro de Instrução.

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha inaugurou, no dia 
31 de março de 2017, o novo La-
boratório de Eletronic Chart Dis-
play Information System (ECDIS), 
em parceria com o Instituto de 
Pesquisas da Marinha (IpqM). Du-
rante a inauguração estiveram pre-
sentes o Comandante do CIAGA, 
Contra-Almirante Gilberto Cezar 
Lourenço, o novo Diretor do IpqM, 
Contra-Almirante (EN) Ricardo So-
ares Ferreira e o recém-exonerado 
Comandante do IpqM, Contra-Al-
mirante Luiz Carlos Delgado. O la-
boratório conta com uma moderna 
estrutura de parque computacional 
e um simulador no estado-da-arte 
da engenharia de sistemas. 
O simulador é um produto produ-
zido pela Marinha para a Marinha 
e o sistema é o mesmo que já exis-

CIAGA inaugura novo simulador de ECDIS

CA Lourenço (direita) e CA(EN) Ricardo na inauguração da sala. O simulador conta com equipamento 
de alta tecnologia

te em navios da Marinha do Bra-
sil, integrado com outros navios e 
até com a Escola Naval. O proje-
to foi desenvolvido pelo Grupo de 
Sistemas Digitais do IpqM e possui 
ferramentas para a administração 
e controle dos exercícios, além de 
funcionalidades que facilitam a 

manutenção do sistema.
A criação de outro simulador de 
ECDIS será fundamental para o 
Centro de Instrução, que recebe 
grande demanda de cursos dos 
Aquaviários, por exigências da In-
ternational Maritime Organization 
(IMO).

Recepção ao VA Sergio Pereira.

CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE
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No dia 13 de abril de 2017 foi re-
alizada a Passagem de Comando 
do Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha. Assumiu o cargo o 
Contra-Almirante Vanley Montei-
ro Soares, no lugar do Contra-Al-

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) realizou 
no dia 19 de maio de 2017, a 
cerimônia alusiva ao Juramento 

Passagem de Comando no CIAGA

mirante Gilberto Cezar Lourenço. 
Na ocasião estiveram presentes o 
Comandante de Operações Na-
vais, Almirante de Esquadra Sergio 
Roberto Fernandes dos Santos, o 
Diretor Geral de Navegação, Almi-
rante de Esquadra Paulo Cezar de 

Quadros Kuster e o Diretor de Por-
tos e Costas, Vice-Almirante Wilson 
Pereira de Lima Filho. Ao final, 
os alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM) desfilaram em continên-
cia ao novo Comandante.

CIAGA realiza cerimônia de Juramento à Bandeira 
dos alunos da EFOMM

Desfile em continência ao novo Comandante

à Bandeira para os  136 alunos 
do 1º ano da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM). A cerimônia foi presi-
dida pelo Exmo Sr. Comandante 
deste Centro, Contra-Almirante 

Vanley Monteiro Soares, além 
de membros da Comunidade 
marítima. Após o Juramento à 
Bandeira, o corpo de alunos da 
EFOMM desfilou em continência 
ao Comandante do CIAGA.

Da esquerda para direita: CA Vanley, VA Lima Filho e CA Lourenço

Comandante do CIAGA acompanhado pelo CLC Álvaro. Momento em que os alunos do 1º ano realizam o Juramento à Bandeira.

CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE
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O Centro de Instrução Almi-
rante Graça Aranha (CIAGA) 
realizou, entre os dias 5 e 6 
de maio de 2017, a XL MERC 
X NAV. A competição reúne 
os alunos da Escola de For-
mação de Oficiais da Mari-
nha Mercante (EFOMM) e do 
Colégio Naval, que disputam 
10 modalidades esportivas. 
A principal missão da MERC 
X NAV foi proporcionar a in-
teração e o espírito esportivo 
entre os alunos da Marinha 
do Brasil  e promover o bem-
estar físico e mental dos futu-
ros homens do mar.

CIAGA realiza XL MERC X NAV

O atletismo é a modalidade que mais gera medalhas aos atletas.

A cerimônia de abertura ocorreu no campo de esportes do CIAGA

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha recebeu a visita, no 
dia 9 de maio de 2017, dos 22 alu-
nos da California State University 
Maritime (CSUM), escola de Ma-
rinha Mercante dos EUA. A CSUM 
programou diversas visitas por ins-
tituições brasileiras e uma das es-
colhidas foi a Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM). O objetivo da escola 
foi o de conhecer um pouco mais 
o funcionamento e infraestrutura 
da EFOMM. Durante o encontro, 
os estudantes americanos assisti-
ram a uma palestra e percorreram 
algumas instalações do Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA).

CIAGA recebe visita de estudantes americanos

Os estudantes americanos visitaram algumas instalações do CIAGA.

CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE
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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) ofereceu 
aos alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercan-
te (EFOMM), entre os dias 29 de 
maio e 3 de junho de 2017,  o pri-
meiro treinamento prático de so-
brevivência no mar. O treinamento 
foi realizado em parceria com o 
Comando da Força Aeronaval, que 
através do Centro de Instrução e 
Adestramento Aeronaval (CIAAN), 
ministrou, em consonância com 
o currículo do Ensino Profissional 
Marítimo (EPM), aulas práticas de 

Os alunos participaram de treinamento prático no CIAAN.

Alunos da EFOMM realizam curso de 
sobrevivência no mar

flutuação, natação utilitária, abor-
dagem e embarque em balsa salva 
vidas. Ao final, os alunos puderam 
visitar o complexo aeronaval de 

São Pedro da Aldeia, onde comple-
taram a instrução com as técnicas 
para sobrevivência no mar e resga-
te por aeronave - UTEPAS.

No dia 24 de maio de 2017, o 
CIAGA recebeu a visita do Diretor-
Geral de Navegação,  Almirante de 
Esquadra Paulo Cezar de Quadros 
Küster, que dirigiu-se aos alunos da 
EFOMM com o intuito de parabe-
nizá-los pela importante etapa da 
recente carreira que escolheram e 
transmitir orientações que servirão 
de base para a rotina desses alu-
nos durante a vida acadêmica e 
embarcados, futuramente, nos na-
vios mercantes.  O evento contou 
também com a presença do Diretor 
de Portos e Costas, Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho. 

Diretor Geral de 
Navegação conversa 
com alunos da EFOMM

DGN falando com os alunos no auditório Alte. Newton Braga.

Alunos concentrados no Auditório do CIAGA

CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE
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No dia 30 de maio de 2017 o CIA-
GA recebeu as palestras da pro-
fessora e orientadora da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) Dra. Ana Cristina Pinto de 

Alunos da EFOMM recebem palestras 
sobre Meteorologia

Almeida Palmeira, que abordou o 
assunto Antártica para os alunos 
da EFOMM. A professora é Douto-
ra em Ciências, na área  de meteo-
rologia para os jovens estudantes a 
sua experiência na área e durante 
a viagem que realizou à Antártica. 

Após a palestra da Dra. Ana Cris-
tina, ocorreu a do Capitão-Tenente 
Rodrigo de Souza Barreto Mathias, 
também Mestre em Meteorologia e 
que serve na Divisão de Previsões 
Meteoceanográficas do Centro de 
Hidrografia da Marinha (CHM). 

Na tarde do dia 8 de junho de 
2017 o CIAGA realizou a cerimô-
nia interna alusiva ao 152º ani-
versário da Batalha Naval do Ria-
chuelo – Data Magna da Marinha. 
A cerimônia ocorreu no Pátio da 
Bandeira do Centro de Instrução e 
foi presidida pelo Comandante do 
CIAGA, Almirante Vanley. Após as 
leituras da Ordem do Dia do Co-
mandante da Marinha e da Men-
sagem do Presidente da República, 
houve a entrega das medalhas aos 
agraciados, das divisas e platinas 
aos promovido e aposição dos Dis-
tintivos por Bom Comportamento 
aos militares.

CIAGA celebra 152º aniversário da Batalha 
Naval do Riachuelo

►

Palestra no Auditório Alte Newton Braga.

O Comandante do CIAGA cumprimenta os promovidos e agraciados.

CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE



14

Medalha de Prata com passa-
dor de prata
CF (Md) Joyce de Freitas Sampaio 
de Medeiros
1ºTen (T) Alessandro Dambroz
2ºSG-ET Rodrigo Fontes da Silva

Militares Promovidos
À graduação de Suboficial:
1ºSG-AD Jose Geovane Brandão 
Gomes
1º SG-AR Paulo Sergio Constantino 
de Souza

1ºSG-FN-UM Wenderson Moreira 
Leão

À graduação de 1ºSG:
2ºSG-ET Rodrigo Fontes da Silva
2ºSG-MO Willian Moreira da Cruz
À graduação de 2ºSG:
3ºSG Francis Wilson Coelho Fran-
co
3ºSG-MO Douglas Correa de Aze-
vedo
3ºSG-AR Fábio de Brito Rocha Pin-
to

3ºSG-EP Ilvanir da Rocha Cabral 
Jr.

Militares agraciados por Bom 
Comportamento:

CB-PL Alexander Alves Simões dos 
Santos
CB-EP Paulo Maurício Chagas Mon-
teiro Vianna
CB-MT Marco Antonio Cabral 
Aguiar
CB-CA Odésio Alexandre Cunha

No dia 12 de junho de 2017, o CIA-
GA recebeu a cerimônia alusiva ao 
110º aniversário da  Diretoria de 
Portos e Costas (DPC), que comple-
tou mais um ano de serviços pres-
tados à nação no dia 11 de junho. 
A solenidade contou com a partici-
pação de 11 ex-diretores da DPC, 
dentre os quais o Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira. 
Representantes da comunidade 
marítima também prestigiaram o 
evento. Em seu pronunciamento, 
o Diretor de Portos e Costas, Vice-
Almirante Wilson Pereira de Lima 
Filho, relembrou as conquistas da 
DPC ao longo do último ano, des-
tacando o empenho da tripulação 
para atender às demandas relacio-
nadas ao Poder Marítimo.
A DPC também realizou a entre-
ga da segunda edição do “Prêmio 
DPC de Qualidade”. A premiação 

CIAGA recebe cerimônia alusiva ao 
110º aniversário da DPC

Comandante da Marinha na entrega do Prêmio  DPC de Qualidade.

►

Militares promovidos e agraciados. A promoção ocorreu no Pátio da Bandeira.

CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE
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 Foto Oficial com os ex-Diretores da DPC. Os alunos da EFOMM participaram da cerimônia.

é uma iniciativa que visa inspirar e 
motivar as capitanias, delegacias 
e agências a aprimorarem, ainda 
mais, o desempenho de suas ati-
vidades. As organizações militares 
vencedoras em suas respectivas 
categorias foram a Capitania dos 
Portos de Santa Catarina (5º Dis-
trito Naval); Delegacia da Capita-

nia dos Portos em Ilhéus (2º Distrito 
Naval); e Agência Fluvial de Pene-
do (3º Distrito Naval), que recebe-
ram troféus e certificados das mãos 
do Comandante da Marinha, do 
Diretor-Geral do Pessoal da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Ilques 
Barbosa Junior e do Almirante de 
Esquadra, reformado, Hernani 

Goulart Fortuna.
O “Prêmio DPC de Qualidade” é 
uma homenagem às Organizações 
Militares que se destacaram na 
avaliação anual de atendimento ao 
público e de prestação de serviços 
nas áreas de Segurança do Tráfego 
Aquaviário (STA) e Ensino Profissio-
nal Marítimo (EPM).

O CIAGA participou no dia 24 de 
junho de 2017, da 12ª edição do 
Festival Âncora Social realizada na 
Casa do Marinheiro (CMN), com 
entrada gratuita para toda Família 
Naval. O Centro de Instrução foi 

representado pela Escola de For-
mação de Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM) que, por meio de 
seus alunos, mostraram a forma de 
ingresso à Escola e a rotina viven-
ciada pelos jovens alunos ao longo 
dos três anos de estudos. O Âncora 

Social é coordenado pela Diretoria 
de Assistência da Marinha (DASM) 
e tem o objetivo de divulgar os 
benefícios que a Marinha oferece 
para seus militares, servidores civis 
e dependentes, contribuindo para 
a qualidade de vida desse público.

CIAGA participa da 12ª edição do 
Festival Âncora Social

 Alunos da EFOMM presentes no Festival.

CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE
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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu em  
seu auditório, no dia 28 de junho 
de 2017, O Simpósio de Compras 
de Alimentos da Agricultura Fami-
liar, que contou com a presença do 

CIAGA recebe Simpósio de Compras de 
Alimentos da Agricultura Familiar

O Ministro Osmar Terra conheceu os expositores que participaram do evento.

Ministro do Desenvolvimento So-
cial, Osmar Terra, além de milita-
res das Forças Armadas, gestores 
públicos, servidores das unidades 
de compra, membros de universi-
dades federais e da Rede de Fede-
ral de Educação Profissional, Cien-

tífica e Tecnológica e representan-
tes das organizações de agricultura 
familiar.
O Simpósio foi promovido pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento Social 
(MDS) e órgãos do Governo Fede-
ral, como Casa Civil da Presidên-
cia, Ministério da Defesa e Minis-
tério da Educação e teve o objeti-
vo de estreitar a parceria entre o 
MDS, Ministério da Defesa, Forças 
Armadas, órgãos da União, Esta-
dos e municípios no apoio às aqui-
sições de alimentos da agricultura 
familiar.
Antes do Simpósio, os convida-
dos tiveram a oportunidade de 
conhecerem alguns expositores 
selecionados pelas Associações e 
Cooperativas que já participam da 
modalidade Compra Institucional 
do Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA). O Ministro Osmar 
Terra conheceu também os jovens 
e crianças pertencentes ao Progra-
ma Força nos Esportes (PROFESP) 
que participam do Programa no 
CIAGA.

O Simpósio aconteceu no auditório do CIAGA.

CIAGA EM FOCO 1º SEMESTRE
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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu o 
prêmio “Excelência em Gestão” no 
dia 26 de junho de 2017, no Museu 
do Amanhã, por ocasião do VI Sim-
pósio de Práticas de Gestão, que 
é o principal evento do Programa 
Netuno, organizado pela Diretoria 
de Administração da Marinha sob 
a coordenação da Secretaria-Geral 
da Marinha e tem sido realizado 
bienalmente com a presença do 
pessoal da Marinha, de represen-
tantes das demais Forças Armadas, 

CIAGA recebe o Prêmio 
“Excelência em Gestão”

da Academia e de empresas reco-
nhecidas pela excelência em ges-
tão.
O Simpósio teve como tema os “10 
anos do Programa Netuno” – Exce-
lência em Gestão na Marinha do 
Brasil”. A abertura do evento foi re-
alizada pelo Comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Eduar-
do Bacellar Leal Ferreira e contou 
com a apresentação musical do 
coral do Projeto More, composto 
por adolescentes de comunidades 
carentes do Fonseca, zona norte de 
Niterói. 

Comandante do CIAGA, Contra-Almirante Vanley, recebeu o Prêmio das mãos do Comandante da Marinha.

Em seguida houve a apresentação 
de boas práticas pela Policlínica Na-
val de São Pedro da Aldeia (PNSPA) 
e as palestras: “Gestão para a Ex-
celência: o caminho para um Brasil 
melhor” do Sr. Gleisson Cardoso 
Rubin; “Felicidade dá Lucro” do 
Sr. Márcio Fernandes; “O conheci-
mento, a inovação e a Construção 
do Futuro das Organizações” do 
Sr. Evandro G. Lorentz; “O desen-
volvimento Sustentável e o Futuro 
do Brasil” do Sr. Sérgio Besserman 
Vianna; e “Equipes de Alta Perfor-
mance” do Sr. Paulo Storani.     

CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE
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Fonte: CCSM
Há quem diga que o futuro da hu-
manidade dependerá das riquezas 
do mar. Nesse sentido, torna-se 
inexorável o destino brasileiro de 
praticar sua mentalidade marítima 
para que o mar brasileiro seja pro-
tegido da degradação ambiental e 
de interesses alheios. Na tentativa 
de voltar os olhos do Brasil para 
o mar sob sua jurisdição, por ser 
fonte infindável de recursos, pelos 
seus incalculáveis bens naturais e 
pela sua biodiversidade, a Marinha 
do Brasil criou o termo “Amazônia 
Azul”, para, em analogia com os 
recursos daquela vasta região ter-
restre, representar sua equivalên-
cia com a área marítima.

Mas como é delineada essa 
Amazônia Azul?
A Convenção das Nações Unidas 
sobre o Direito do Mar (CNUDM) 
tem origem em sua 3ª Conferên-
cia, encerrada em 10 de dezembro 
de 1982, em Montego Bay, na Ja-
maica. O Brasil assinou a conven-
ção naquela mesma data, junta-
mente com outros 118 países, mas 
só a ratificou em 1993; a CNUDM 
só entrou em vigor em 16 de no-
vembro de 1994. Nela foram defi-
nidos os espaços marítimos: o Mar 
Territorial, que não deve ultrapas-
sar o limite de 12 milhas náuticas 
(MN); a Zona Contígua, adjacente 
ao mar territorial, cujo limite má-
ximo é de 24 MN e é medida a 
partir das linhas de base do mar 
territorial; a Zona Econômica Ex-
clusiva (ZEE), medida a partir das 
linhas de base do mar territorial e 
que não deve exceder a distância 
de 200 MN; e a Plataforma Conti-
nental, que compreende o solo e 
o subsolo das áreas submarinas, 
além do mar territorial, podendo 
estender-se além das 200 milhas 
até o bordo exterior da margem 
continental. A distância máxima 
está limitada a 350 milhas, a con-
tar da linha de base a partir da 
qual se mede a largura do mar 
territorial.

Foram definidos ainda conceitos 
complementares, como as Águas 
Interiores: situadas no interior das 
linhas de base do mar territorial e 
que fazem parte das águas interio-
res de um país. Como exemplo, as 
águas do Rio Amazonas, do São 
Francisco e da Lagoa dos Patos; as 
Águas Arquipelágicas, circunjacen-
tes aos arquipélagos como os de 
Martim Vaz e Trindade, Fernando 
de Noronha e o Atol das Rocas; Alto 
Mar, como se configuram as partes 
não incluídas na zona econômica 
exclusiva, no mar territorial ou nas 
águas interiores, nem nas águas 
arquipelágicas de um Estado. Re-
gime das Ilhas: o Mar Territorial, a 
Zona Contígua, a Zona Econômica 
Exclusiva e a Plataforma Continen-
tal de uma ilha são determinados 
de acordo com a convenção citada. 
Os rochedos, porém, não se pres-
tam à habitação humana ou à vida 
econômica, não tendo zona econô-
mica exclusiva ou plataforma con-
tinental. Assim, no final dos anos 
1990, o Brasil adotou providências 
em relação aos rochedos São Pe-
dro e São Paulo, situados a cerca 
de 520 MN do Estado do Rio Gran-
de do Norte: mudou-lhes o nome 
de “rochedos” para “arquipélago”; 
construiu e instalou lá um farol, 
para substituir o que fora destruído 
por um sismo, em 
1930, e construiu 
uma estação cien-
tífica permanente-
mente guarnecida 
por um pequeno 
grupo de pesqui-
sadores.
O Alto-Mar, se-
gundo os acordos 
internacionais, é 
franqueado a to-
dos os Estados, se-
jam eles costeiros 
ou não, desde que 
utilizado para fins 
pacíficos. Porém, 
os Estados devem 
estabelecer os re-
quisitos necessá-
rios à atribuição da 
sua nacionalidade 
a navios, para o 
registro deles em 
seu território e 
para o direito de 
mostrar sua ban-

deira, impedir o transporte ilegal 
de material e pessoal, reprimir a 
pirataria e cooperar para a repres-
são do tráfico ilícito de drogas. A 
pirataria tem crescido em determi-
nadas áreas do mundo e deve ser 
combatida. Devemos estar prontos 
para combater tal ilícito.
Uma breve observação do mapa 
acima permite esclarecer a im-
portância da Amazônia Azul para 
o Brasil: com a ampliação da nos-
sa Plataforma Continental e mais 
as áreas marítimas dos Arquipé-
lagos de Fernando de Noronha e 
São Pedro e São Paulo, somadas 
à área marítima das ilhas Oceâ-
nicas de Trindade e Martim Vaz, a 
área disponível para a exploração 
de riquezas e exploração científi-
ca (fundamental para o futuro da 
humanidade) se assemelha à atual 
superfície amazônica. Não são ne-
cessárias maiores explicações para 
justificar as razões da necessidade 
de protegê-la.
O “Dia Nacional da Amazônia 
Azul” é celebrado no dia 16 de 
novembro. Sancionada pela Lei 
n° 13.187, de 11 de novembro 
de 2015, a data foi escolhida em 
homenagem à entrada em vigor 
da Convenção das Nações Unidas 
sobre Direito do Mar, em 16 de 
novembro de 1994.

Amazônia 
Azul
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O CIAGA or-
ganizou no dia 
29 de junho de 
2017, a Fes-
ta Junina para 
os alunos do 
Programa For-
ça nos Espor-
tes. Os cerca 
de 100 jovens 
e crianças que 
participam do 
Programa em 
nosso Cen-
tro de Instru-
ção tiveram a 
oportunidade 
de interagirem 
ao som de boa 
música e comi-
das típicas.

O CIAGA realizou no dia 30 de 
junho de 2017, a cerimônia de 
encerramento -  pela primeira 
vez no ano -  do Estágio Prepa-
ratório para Oficiais Nomeados 
ou Designados para Capitanias, 
Delegacias e Agências (ESPOC), 
segunda fase, ensino presen-
cial. 
A turma foi composta por 44 ofi-
ciais que, durante três semanas 
de estágio, estudaram diversos 
assuntos atrelados às funções 
em suas respectivas Capitanias, 
Delegacias ou Agências, como 
simulações de inspeção naval, 
análises de processos, normas 
técnicas, construção, alteração, 
reclassificação e regularização 
de embarcações, transporte de 
cargas, entre outras matérias. 
As aulas presenciais foram divi-

CIAGA organiza Festa Junina para 
alunos do PROFESP

didas entre o CIAGA, Diretoria 
de Portos e Costas, Capitania de 
Portos do Rio de Janeiro, Tribu-
nal Marítimo e Escola de Guerra 
Naval.

A cerimônia foi presidida pelo 
Comandante do CIAGA, Con-
tra-Almirante Vanley Monteiro 
Soares, que entregou ao final os 
certificados para os alunos.

CIAGA conclui ESPOC 01/2017

 Alunos do PROFESP na quadra coberta.

 Turma do ESPOC 01/2017 na frente do Bloco do Comando.

CIAGA EM FOCO1º SEMESTRE
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Operação Cisne Branco

A Operação “Cisne Branco” busca 
despertar nos jovens, seus pais 
e professores o interesse pelos 
assuntos ligados ao Poder Naval, 
Poder Marítimo, Amazônia Azul e 
História Naval do Brasil.Consiste 
em um concurso de redação, 
realizado em âmbito nacional, 
versando sobre o tema selecionado 
e envolvendo alunos do 6º ao 9 
ano do Ensino Fundamental e de 
todas as séries do Ensino Médio.

Como participar?

Pesquise sobre a Marinha do 
Brasil, sua história, importância e 
trabalho. Visite exposiçõesnavais, 
navegue com a Marinha na Internet 
e escreva uma redação.

Quem pode participar?

Alunos do 6° ao 9° ano do Ensino 
Fundamental e do Ensino Médio.

Quais as regras?

As redações deverão ser escritas de 

próprio punho e ter de 20 a 40 linhas. 
Na avaliação, serão considerados 
os seguintes critérios:

- Conteúdo: Abrangência, 
profundidade, objetividade e 
afinidade dos assuntos abordados 
com o tema da redação;

- Desenvolvimento: concatenação 
lógica, capacidade de análise e de 
síntese;

Domínio da linguagem escrita: 
correção ortográfica, gramatical, 
pontuação e riqueza no vocabulário 
empregado;

- Criatividade: inovação na 
forma de abordagem do tema, 
procurando expressá-lo com estilo 
e entusiasmo.

Temas das redações da Operação 
em 2017

Ensino Fundamental 
Os marinheiros como sentinelas 
dos mares do Brasil.

Ensino Médio 
A Marinha do Brasil e o progresso 
do país.

Premiações: 

Três primeiros colocados por escola, 
em cada nível: 

- Diplomas e medalhas

Primeiro colocado por cidade, em 
cada nível:

- Prêmio a ser determinado pelo 
Distrito Naval

Primeiro colocado por Distrito 
Naval, em cada nível:

- Prêmio a ser determinado pelo 
Distrito Naval; e

- Troféu Cisne Branco.

Primeiro colocado nacional, em 
cada nível: 

- Um laptop e um passeio marítimo 
a bordo do Navio-Veleiro “Cisne 
Branco”, com acompanhante 
responsável

 A cerimônia de premiação ocorrerá 
até 13 de dezembro, durante 
as comemorações do Dia do 
Marinheiro, nos respectivos Distritos 
Navais. Outras informações no site: 
www. Com1dn.mar.mil.br.


