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AULA 
INAUGURAL E 
ANIVERSÁRIO 
DO CIAGA

No dia 01 fevereiro, o Al-
mirante de Esquadra Paulo 
Cezar de Quadros Küster, 
Diretor-Geral de Navega-
ção, abriu o ano letivo da 
Escola de Formação de Ofi-
ciais da Marinha Mercante, 
do Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIA-
GA). Em seguida, o Vice-Al-
mirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, Diretor de Portos 
e Costas, proferiu pales-
tra cujo tema foi: O Oficial 
da Marinha Mercante. Foi 
abordado o conceito do Po-
der Marítimo, a inserção da 
Mulher na Marinha Mercan-
te e a importância da Rosa 
das Virtudes para o profis-
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sional do mar.
Após a palestra, foi ofere-
cido um almoço em alu-
são ao 47º Aniversário do 
CIAGA com a presença do 
DGN, do DPC, de ex-Co-
mandantes desse Centro e 
de membros da Comunida-
de Marítima.
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 Cerimônia em Comemoração ao 70º Aniversário da Convenção da Organização Marítima Internacional (IMO)

Almirante KÜSTER entrega o Prêmio DPC de Qualidade.

Apresentação da Banda Marcial de Fuzileiros Navais

Cerimônia em Comemoração ao 70º Aniversário da Convenção da
Organização Marítima Internacional (IMO)
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A Organização Marítima Interna-
cional (IMO) é uma agência es-
pecializada da Organização das 
Nações Unidas (ONU) responsável 
pelo estabelecimento de padrões 
internacionais visando à proteção 
e segurança do transporte marí-
timo. A IMO é, inegavelmente, a 
maior fonte de regulamentação do 
transporte marítimo internacional, 
e garante que esse setor vital, res-
ponsável por mais de 80% do co-
mércio global em volume e mais 
de 70% em valor, se mantenha 

seguro, protegido, ambientalmen-
te adequado e eficiente do ponto 
de vista energético, de acordo com 
Memorando da 
Diretoria Geral 
de Navegação.
Em vista do ex-
posto e aten-
dendo a convo-
cação do Secre-
tário-Geral da
ONU ao ensejo 
do 70° aniver-
sário da Con-
venção, a Mari-

nha do Brasil realizou cerimônia cí-
vico militar alusiva à data no dia 06 
de março de 2018. Na ocasião, foi 
entregue o Prêmio DPC de Quali-
dade e, ao final, a Banda Marcial 
do Corpo de Fuzileiros Navais fez 
uma apresentação em homena-
gem à IMO.  
O evento contou com a presença 
do ex-Ministro da Marinha, Almi-
rante de Esquadra MAURO CESAR 
RODRIGUES PEREIRA, do ex-Co-
mandante da Marinha, Almiran-
te de Esquadra JULIO SOARES DE 
MOURA NETO,  do Diretor-Geral 
de Navegação, Almirante de Es-
quadra PAULO CEZAR DE QUA-
DROS KÜSTER, do Diretor de Por-
tos e Costas, Vice-Almirante WIL-
SON PEREIRA DE LIMA FILHO e do 
Presidente do Centro de Capitães 
da Marinha Mercante, Capitão de 
Longo Curso ÁLVARO JOSÉ ALMEI-
DA JÚNIOR, além de membros do-
Almirantado. 



CIAGA Conclui o Primeiro 
Workshop de Capacitação de 
Praticos Latino-Americano

CIAGA realizou, no dia 08 de março 
de 2018, a cerimônia de encerramen-
to do Primeiro Workshop de Capaci-
tação de Práticos Latino-Americano. 
Durante o período, a turma composta 
por 7 práticos, vindos de países como 
Argentina, Uruguai, Peru e Panamá, 
foram submetidos a palestras, instru-
ções e simulações de praticagem. A 
cerimônia foi presidida pelo Coman-
dante do CIAGA, Contra-Almirante 
Vanley, que ao final entregou os cer-
tificados.
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O CIAGA recebeu os novos alunos 
do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP) para a aula inaugural 
com a participação dos pais, no 

CIAGA RECEBE ALUNOS DO PROFESP

dia 07 de março de 2018, no Au-
ditório Almirante Newton Braga. A 
aula inaugural foi ministrada pela 
1T (RM2-T) Caroline Corrêa, que 
esclareceu as atividades que serão 
executadas pelos alunos, e como 

Aula Inaugural do PROFESP

será a participação das famílias 
durante o ano. A coordenadora 
Gisele Silva Alves, da Pastoral do 
Menor, parceira do CIAGA, moti-
vou a todos contando os inúmeros 
casos de ex-alunos do Programa 
que hoje pertencem às Forças Ar-
madas. 
Desenvolvido pelo Ministério da 
Defesa, com o apoio da Marinha, 
Exército e Aeronáutica,  e em par-
ceria com os Ministérios do Espor-
te e do Desenvolvimento Social e 
Agrário, o PROFESP promove o 
acesso à prática e à cultura do es-
porte e promove o desenvolvimen-
to integral de crianças e adolescen-
tes, oferecendo atividades esporti-
vas educacionais, lazer e atividades 
complementares. O CIAGA recebe 
os alunos do PROFESP desde 2016.

No mês em que se comemora o Dia Internacional 
da Mulher, alunas integrantes do Grêmio Evangé-
lico da Escola de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) foram convidadas a participar 
de um culto, com tema central Mulheres Compro-
metidas, na Congregação Projeto Vida Nova de 
Irajá. Acompanhadas pelo Capelão do Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA), Primei-
ro Tenente (CN) Renato, as alunas homenageadas 
foram chamadas ao púlpito, juntamente com outras 
militares presentes, para levantar um clamor pelo 
Rio de Janeiro e Brasil. A oração intercedeu pelo fim 
da violência e regulação da situação política.

Alunas da EFOMM são Homenageadas pelo Dia 
Internacional da Mulher
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Acompanhados da professora de 
química 1T(RM2-T) Cátia Pontes e 
do Imediato do Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), 
CMG (FN) Frederico, no dia 16 de 
março de 2018, os alunos do 1º 
ano da Escola de Formação da Ma-
rinha Mercante (EFOMM) visitaram 
a Central Nuclear Almirante Álvaro 
Alberto em Angra dos Reis com o 
objetivo de aprofundar o conheci-
mento dos estudantes sobre o fun-
cionamento de uma usina. Na Cen-

Alunos se preparam para entrar no turbo gerador.

Alunos da EFOMM Visitam a Usina Nuclear 
de Angra dos Reis

tral Nuclear, os alunos assistiram 
palestras onde foram abordados 
assuntos como o funcionamento 
e a importância de uma usina nu-
clear para o Brasil. 
Também foram exi-
bidos vídeos insti-
tucionais de fun-
cionamento e ge-
ração de energia.  
Após a palestra os 
alunos foram con-
vidados a conhecer 
o interior da usina, 

Oficias do CIAGA e José Chahim, Assistente de 
Superintendência da Comunicação Social.

Oficias do CIAGA e alunos da EFOMM na exposição interativa da Central 
Nuclear Almirante Álvaro Alberto em Angra dos Reis.

onde puderam conhecer todo o 
funcionamento da central de co-
mando e tiveram acesso ao turbo 
gerador.

No dia 22 de março de 2018 foi 
realizado, no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), 
um almoço de confraternização em 

Chegada do Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante WILSON 
PEREIRA DE LIMA FILHO.

Em nome do CIAGA, o Contra-Almirante VANLEY presenteia o Diretor de Portos e 
Costas, Vice-Almirante WILSON PEREIRA DE LIMA FILHO. 

CIAGA homenageia o Diretor de Portos e Costas
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homenagem e despedida ao Dire-
tor de Portos e Costas, Vice-Almi-
rante WILSON PEREIRA DE LIMA FI-
LHO, tendo em vista a transferên-
cia do cargo em abril. Na ocasião 

o Comandante do CIAGA proferiu 
palavras de deferência e respeito 
ao homenageado. Estiveram pre-
sentes no almoço Oficiais e Civis 
do CIAGA. 
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No dia 22 de março de 2018, foi 
realizado nas dependências do 
Salão Nobre do Grêmio de Vela e 
Remo (GVREFOMM) um encontro 

CIAGA Realiza Encontro Da Amizade

que juntou alunos e capelães da 
Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM) e da 
Escola Naval (EN), a fim de reforçar 
sua experiência de fé e promover a 
confraternização e amizade.

O encontro iniciou com uma aco-
lhida feita pelo Capelão do CIA-
GA, 1T (CN) RENATO, e uma mú-
tua apresentação dos grêmios.  Por 
ser sido realizado na Quaresma, 
optou-se por rezar a Via Sacra, um 
exercício de espiritualidade muito 
antigo da Igreja, e que é pratica-
do pelos cristãos do mundo intei-
ro, sobretudo neste período peni-
tencial, recordando o caminho da 
cruz de Jesus de Nazaré.  Foi fei-
ta uma procissão de velas na qual 
os presentes puderam rezar mais 
intensamente e meditar sobre o 
amor de Deus por todos nós.  Após 
a oração, retornaram para o Salão 
Nobre do GVREFOMM, onde discu-
tiram sobre os eventos religiosos e 
retiros católicos que ocorrerão ao 
longo do ano. Ao final, foi distri-
buído um lanche, durante o qual 
os mesmos puderam se conhecer 
melhor.

Alunos do 
Programa Forças 
no Esporte 
(PROFESP) 
participaram 
da Abertura do 
Programa de 
2018 no Centro 
de Instrução 
Almirante Sylvio 
de Camargo 
(CIASC)

No dia 29 de março de 2018 os 
alunos do PROFESP do Centro de 
Instrução Almirante Graça  Aranha 
(CIAGA) participaram da abertura 
simbólica das atividades do PRO-
FESP, acompanhados dos moni-
tores e coordenadores do projeto 
no CIAGA. O evento ocorreu no 
CIASC, na Ilha do Governador (RJ) 
e contou com a presença do Minis-
tro da Defesa interino, General de 

Exército Joaquim Silva e Luna, e o 
Ministro do Desenvolvimento So-
cial, Osmar Terra. 
Em atendimento ao Programa 
Emergencial, criado pelo Decreto 
Presidencial Nº 9.197, de 14 de 
novembro de 2017, o programa 
do Governo Federal tem como ob-
jetivo prevenir e enfrentar a violên-
cia na região metropolitana do Rio, 
por meio de políticas e ações so-
ciais realizadas de forma integra-
da e articulada entre os ministérios 
envolvidos. Alunos do PROFESP desfilam no CIASC

Alunos do PROFESP, voluntários e a 
1T(RM2-T) Caroline Corrêa



No dia 10 de abril de 2018 foi 
realizada no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), a 
inauguração dos novos Simuladores 
de Passadiço e Praça de Máquinas. 
O evento contou com a presença de 
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Foi celebrada, no dia 05 de abril de 
2018, a missa de Páscoa do Centro 

CIAGA realiza Missa de Páscoa 
Missa de Páscoa do CIAGA

Com Tecnologia 100% Brasileira, CIAGA inaugura 
Simuladores de Passadiço e Praça de Máquinas

de Instrução Almirante Graça Ara-
nha (CIAGA). Trata-se da festa mais 
importante dos cristãos na qual ce-

lebram a vitória de Cristo sobre o 
pecado e a morte.  
A missa, presidida pelo Capelão da 
OM, 1T (CN) Renato, contou com 
a participação de oficiais, praças 
e servidores civis, além de vários 
alunos que puderam participar da 
solenidade.  Dentre as diversas in-
tenções que foram apresentadas 
no início, destacou-se a missa de 
um ano de falecimento do pai do 
aluno Paiva Freitas e da mãe do 
CMG (RM1) Leite.  
Ao final, em clima pascal de unida-
de e de paz, aconteceu uma parti-
lha de bebidas e alimentos em que 
os presentes puderam confraterni-
zar e crescer no espírito de corpo.

►

Simulador de Passadiço desenvolvido pela Marinha do Brasil

membros da comunidade marítima 
e Sociedade Amigos da Marinha.
O Simulador de Passadiço desenvol-
vido pela Marinha do Brasil é o pri-
meiro inteiramente com tecnologia 
nacional capaz de reproduzir uma 
situação real através de simulação 

de um navio mercante para treinar 
e capacitar futuras tripulações. Ele 
incorpora alta fidelidade dinâmica 
na simulação de movimentos, ge-
ração de ondas e de todos os es-
tados do mar, possui gráficos para 
instrumentos e visualização para 
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 Equipe do CASNAV, CIAGA e FEMAR, responsáveis pelo projeto. 

Equipe responsável pelo projeto do Simulador de Praça de Máquinas.

fora da janela do navio. O software 
de controle permite criar cenários 
em vários locais e para diferentes 
tipos de operações, seguindo nor-
mas de certificação Det Norske Ve-
ritas (DNV). Flexível, capaz de uma 
grande versatilidade em termos de 
navios tem uma estrutura modular 
capaz de gerar diferentes camadas 
de imersão. Trata-se de um simu-
lador completo, que permite a re-
alização de treinamentos realistas, 
para uma imensa gama de cená-
rios, como avarias, incêndio, falha 
em equipamento, pane elétrica, 
entre outros.
O Simulador de Passadiço foi de-
senvolvido em parceria com o Cen-
tro de Analises de Sistemas Navais 
(CASNAV), Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA) e 
Fundação de Estudos do Mar (FE-
MAR).
Baseado nos modelos comerciais 
mais modernos, o Simulador de 
Praça de Máquina é o primeiro 
simulador de máquinas nacional 
com 30 computadores em rede e 
monitores touchscreen distribuídos 
em salas que representam diferen-
tes setores de um navio. É capaz de 
simular uma planta baseada nas 
máquinas tipicamente encontra-
das em navios mercantes de gran-
de porte movidos com motores a 
diesel de baixa rotação, incluindo 
mais de 70 telas que representam 
a planta elétrica de propulsão de 
forma fiel.

A escolha do tipo de embarcação 
reflete uma configuração de má-
quinas comum entre os navios mer-
cantes da frota brasileira, sendo 
ideal para o uso em um centro de 
formação e treinamento. O instru-
tor pode selecionar um dos diver-
sos cenários iniciais instalados ou 
salvar seu próprio. Avarias podem 
ser introduzidas em qualquer bom-
ba, filtro, válvula e outros equipa-
mentos. O projeto foi feito usando 
a plataforma LINUX, usando as lin-
guagens Java e C++.

O domínio da tecnologia específica 
de simuladores permite que a Ma-
rinha do Brasil detenha o conheci-
mento técnico, possibilitando a ca-
pacidade de atualizações no simu-
lador ao longo dos anos e elabo-
ração de diferentes configurações, 
bem como o desenvolvimento de 
novos simuladores de Submarinos 
ou navios de superfície da Marinha 
do Brasil. Desta forma, a detenção 
desta tecnologia autóctone confi-
gura-se um marco na história da 
Marinha e do Brasil.
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Diretoria de Portos e Costas realiza Cerimônia de 
Transmissão de Cargo no CIAGA

Vice-Almirante ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA 
CUNHA recebe o cargo de Diretor de Portos e Costas

Alunos da EFOMM desfilaram em continência ao novo 
Diretor de Portos e Costas.

No dia 17 de abril 
de 2018 foi reali-
zada, no Centro de 
Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIA-
GA), a Transmissão 
do Cargo de Diretor 
de Portos e Costas, 
do Vice-Almirante 
WILSON PEREIRA 
DE LIMA FILHO, 
para o Vice-Almi-
rante ROBERTO 
GONDIM CARNEI-
RO DA CUNHA. O 
evento contou com 
a presença do Co-
mandante da Mari-
nha, Almirante de Esqua-
dra EDUARDO BACELLAR 
LEAL FERREIRA, do ex-
Ministro da Marinha, 
Almirante de Esquadra 

MAURO CÉSAR RODRIGUES PEREIRA, 
do ex-Comandante da Marinha, Almi-
rante de Esquadra JULIO SOARES DE 
MOURA NETO e do Diretor-Geral de 
Navegação, Almirante de Esquadra 

PAULO CEZAR DE QUADROS KÜSTER. 
Ao final, os alunos da Escola de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) desfila-
ram em continência ao novo Diretor de 
Portos e Costas.

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA), no dia 19 
de abril, recebeu a palestra “Ope-
ração Lei Seca – 9 anos salvando 
vidas”, ministrada pelo Coordena-
dor Geral da Operação Lei Seca, 
Tenente-Coronel da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro, Mar-

Imediato do CIAGA, CMG (FN) FREDERICO com o Tenente-Coronel da Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro, Marco Andrade.

Coordenação da “Operação Lei Seca” 
realiza Palestra no CIAGA

Alunos da EFOMM participam de simulação da Operação Lei Seca.

co Andrade, e sua equipe. Durante 
a palestra, os alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) e a tripulação 
do CIAGA receberam orientações, 
ouviram depoimentos de vítimas 
de acidentes de trânsito causado 
por ingestão de álcool e participa-
ram de dinâmicas que mostraram 
o risco de dirigir após ingerir bebi-

das alcoólicas.
A Lei Seca foi criada com objetivo 
muito claro: salvar vidas nas ruas e 
estradas do Brasil. Sua tarefa mais 
importante é a educação dos moto-
ristas. Mudanças de comportamen-
to geram transformações positivas 
e profundas na sociedade. O CIA-
GA apóia esta iniciativa responsá-
vel por salvar inúmeras vidas.
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Alunos da EFOMM Participam da XLI MercNav realizada 
no Colégio Naval em Angra dos Reis

Durante os dias 4 e 5 de maio 
de 2018, os alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) e do Colégio 
Naval (CN), participaram da qua-
dragésima primeira edição dos Jo-
gos Esportivos entre os alunos da 
EFOMM e CN, conhecida como XLI 
MercNav. Realizada no Colégio 
Naval em Angra dos Reis, a tradi-
cional competição esportiva se ini-
ciou com a chegada da delegação 
da EFOMM em Angra dos Reis - RJ, 
calorosamente recebida pelo CN. 
Posteriormente, foi realizada a ce-
rimônia oficial de abertura da XLI 
MercNav. Ao final da competição o 
Colégio Naval consagrou-se cam-
peão, o CIAGA obteve medalhas 
de ouro na modalidade de Basque-
te e Natação, com o Al. Tabosa do 
primeiro ano.
Resultados:
Atletismo: Vencedor Colégio Naval
Basquete: Vencedor EFOMM
Futebol: Vencedor Colégio Naval
Natação: Vencedor EFOMM
Orientação: Vencedor Colégio 
Naval
Vôlei: Vencedor Colégio Naval
Xadrez: Vencedor Colégio Naval Alunos da EFOMM no pódio da competição.

Abertura oficial do XLI MercNav 

Comandante da Marinha preside a cerimônia de transmissão de Comando.

CIAGA realiza cerimônia de transmissão de Comando da 
Diretoria Geral de Navegação

No dia 23 de abril de 2018 foi re-
alizada, no Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA), a 

Transmissão do Cargo de Diretor-
-Geral de Navegação, do Almi-
rante de Esquadra PAULO CEZAR 
DE QUADROS KÜSTER para o Al-

mirante de Esquadra LEONARDO 
PUNTEL.  O evento contou com 
a presença do Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
EDUARDO BACELLAR LEAL FER-
REIRA, do ex-Ministro da Marinha, 
Almirante de Esquadra MAURO 
CÉSAR RODRIGUES PEREIRA, dos 
ex-Comandantes da Marinha, Al-
mirante de Esquadra, ROBERTO DE 
GUIMARÃES CARVALHO e Almi-
rante de Esquadra, JULIO SOARES 
DE MOURA NETO, de membros do 
Almirantado, do Diretor de Portos e 
Costas,  Vice-Almirante,  ROBERTO 
GONDIM CARNEIRO DA CUNHA e 
do Comandante do CIAGA. Ao fi-
nal, os alunos da Escola de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) 
desfilaram em continência ao novo 
Diretor-Geral de Navegação.
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No dia 18 de maio de 2018 o Cen-
tro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA) realizou a Cerimô-
nia de Juramento à Bandeira dos 
166 alunos brasileiros do 1º ano 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM). 
O evento foi presidido pelo Exmo. 

Alunos do 1º Ano da EFOMM da EFOMM juram à Bandeira 

Sr.  Diretor-Geral de Navegação, 
Almirante de Esquadra LEONAR-
DO PUNTEL. Estavam presentes 
na cerimônia o Diretor de Portos 
e Costas, Exmo. Sr. Vice-Almirante 
ROBERTO GONDIM CARNEIRO DA 
CUNHA, o presidente do Centro 
de Capitães da Marinha Mercante, 

Comodoro Álvaro José de Almeida 
Júnior e o Comandante do CIAGA. 
Além de membros da comunidade 
marítima e familiares dos alunos. 
A cerimônia foi revestida de mui-
ta vibração e emoção, marcando o 
compromisso assumido pelos futu-
ros homens e mulheres do mar.
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Nos dias 24 e 25 de maio de 2018 
foi realizado o Workshop Eficiência 
Energética e Energias Renováveis 
no auditório do Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA). 
Dividido em três blocos, o primeiro 
dia teve como tema Energias Re-
nováveis Aplicadas à Mobilidade, 
o segundo bloco de palestras teve 
como tema Eficiência Energética – 
Novas Ideias e Suas Aplicações; e 
com foco em Inovações na Área de 
Energia, o terceiro bloco de pales-
tras fechou o Workshop.
 Ao final de cada rodada, os pa-
lestrantes se reuniram com um 
mediador para uma “mesa redon-
da”, onde as dúvidas dos presen-
tes foram respondidas. CMG (RM1) 
Silva Junior, Assessor da Comissão 
Interna de Conservação de Energia 
da Marinha (CICEMAR), Francisco 
Silva, Assessor Técnico Regulatório 
da Associação Brasileira de Energia 
Eólica (ABEEólica) e Roberto Mus-
ser, Coordenador de Planejamento 
Gestão e Eficiência Energética da 
Light, integraram a banca de me-
diadores do Workshop.
O evento contou com a presença 

CIAGA realiza Seminário sobre Eficiência 
Energética e Energias Renováveis

do pessoal da MB, estudantes uni-
versitários e instituições de ensino. 
Além das palestras, houve expo-
sição de projetos relacionados ao 
uso de energias renováveis. Den-
tre os expositores, a Equipe Fara-
day E-Racing, formada por alunos 
da UFF, levou o protótipo de carro 
de corrida elétrico da Fórmula SAE 
(Sociedade de Engenheiros Auto-
motivos), a FAETEC levou o Guarda 
Sol Alternativo que capta energia 
solar e distribui em um cabo USB, 
a Equipe Time Brasil, formada pela 
Escola Naval e UFRJ expôs o Barco 
Solar Almirante Tamandaré, a dis-

tribuidora de energia elétrica EN-
GIE levou o carro elétrico modelo 
Smart, entre outros expositores.
Os esforços somados para a con-
dução do evento reafirmam o com-
promisso da Marinha do Brasil com 
o consumo de energia mais eficien-
te, sustentável e que demande me-
nos recursos financeiros, visando 
à redução de custos da Força com 
energia elétrica. Também reafirma 
o interesse na criação de alternati-
vas voltadas para o aprimoramen-
to e implementação de ações que 
insiram a MB em um ambiente de 
gestão inteligente de energia.
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No dia 30 de maio de 2018, foi 
realizada no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) 
a cerimônia de conclusão do Curso 
de Aperfeiçoamento para Oficial 
de Náutica (APNT/2018). O evento 

CIAGA Forma Alunos do Curso de Aperfeiçoamento 
para Oficial de Náutica (APNT/2018)CIAGA RECEBE PALESTRA 

Alunos do Curso de Aperfeiçoamento para Oficial de Náutica.Aluno Golden Gray Duque Cesar, ao lado de sua família, recebeu o Prêmio Escolar.

O Comodoro Álvaro José de Al-
meida Júnior, Presidente do Centro 
de Capitães da Marinha Mercante 

contou com a presença do Coman-
dante do CIAGA e representantes 
da Comunidade Marítima. O cur-
so aprovou um total de 25 alunos. 
O aluno Golden Gray Duque Ce-
sar recebeu das mãos do Contra-

Almirante Vanley o Prêmio Escolar 
por ter sido o primeiro colocado do 
curso. O APNT destina-se a habi-
litar o Primeiro Oficial de Náutica 
para exercer as atividades de Ime-
diato e de Comandante.

CIAGA realiza 
Palestra 
Motivacional para 
os Alunos da 
EFOMM

Aluno Tavalask presta homenagem ao Comodoro 
Álvaro José Almeida Júnior.

Palestra motivacional para os alunos da EFOMM.

(CCMM), palestrou para os alunos 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM), no 
dia 30 de maio de 2018, no au-
ditório do Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA). A 
palestra relembrou a história da 
Marinha Mercante e retratou mo-
mentos expressivos da carreira do 
Comodoro. Desta forma, o CIAGA 
busca motivar os alunos e solidifi-
car sua formação através da trans-
missão de conhecimento de expe-
rientes mercantes.
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No dia 08 de junho de 2018, foi 
realizada a cerimônia militar alusi-
va ao 153º Aniversário da Batalha 
Naval do Riachuelo – Data Magna 
da Marinha, presidida pelo Coman-
dante do Centro de Instrução Almi-
rante Graça Aranha. A cerimônia 
constou de leitura da Ordem do 
Dia do Comandante da Marinha e 
de Mensagem do Presidente da Re-
pública. Na continuação, ocorreu a 
imposição da Medalha Militar aos 
militares que completaram 10, 20 
e 30 anos de bons serviços pres-
tados. Por fim, foram realizadas 
as trocas de platinas e insígnias às 
praças promovidas, e entrega dos 
Distintivos de Bom Comportamento 
aos Cabos que completaram cinco 
anos de efetivo serviço sem terem 
sofrido qualquer punição.

CIAGA Realiza Cerimônia Militar alusiva ao 
153° Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo

Militares formados para a cerimônia

CIAGA participa da
II MERCAER
Nos dias 9 e 10 de junho de 2018, 
os alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM), os aspirantes da Escola 
Preparatória de Cadetes do Ar (EP-
CAr) e da Escola de Especialistas da 
Aeronáutica (EEAr) participaram da 

segunda edição da MercAer. Reali-
zada na EEAr, em Barbacena-MG. A 
competição esportiva iniciou com a 
chegada da delegação da EFOMM 
em Barbacena-MG, calorosamente 
recebida pelos atletas da EPCAr. 
Posteriormente, foi realizada a ce-
rimônia oficial de abertura da II 
MercNav. 
Ao final da competição a EPCAr 
sagrou-se campeã, o CIAGA obte-

ve 5 medalhas na modalidade de 
Atletismo, sendo 1 ouros, 3 pratas, 
1 bronze; 10 medalhas na modali-
dade de Xadrez, sendo 7 ouros, 2 
pratas, 1 bronze; 11 medalhas na 
modalidade de Natação, sendo 6 
ouros, 4 pratas, 1 bronze; 18 me-
dalhas na modalidade de Futebol, 
sendo todas ouros; 2 medalhas na 
modalidade de Orientação, sendo 
2 bronzes.

►
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No dia 25 de junho de 2018 , o 
Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu  
palestra do Centro de Dependên-
cia Química (CEDEQ), do Hospital 
Central da Marinha (HCM), minis-
trada pela psicóloga Gisele Rongel, 
especialista em dependência quí-
mica. Durante a palestra, a tripula-

ção do CIAGA recebeu orientações 
sobre como identificar um depen-
dente químico e como é feito enca-
minhamento do militar para o tra-
tamento pela OM. A psicóloga des-
tacou a importância do tratamento 
dos familiares do dependente, que 
também precisam de ajuda para 
aprender a lidar com os problemas 

consequentes da convivência com 
o dependente.  Ao final, o Coman-
dante do CIAGA reforçou o perigo 
do uso de entorpecentes, tanto na 
esfera penal militar, quanto o so-
frimento gerado no ceio familiar. 
Também orientou à tripulação a 
constante atenção no comporta-
mento dos jovens.

CIAGA Recebe Palestra Sobre Dependência 

Comandante do CIAGA e a psicóloga Gisele Rongel



O Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIA-
GA), no dia dia 26 de junho 
de 2018, recebeu a palestra 
“A Utilização do Ambiente 
Virtual em Apoio ao Ensino 
Presencial”, ministrada pelo 
Professor José Leonardo Dias 
Duarte, Coordenador da Área 
de Administração da Escola 
Naval. Essa iniciativa é mais 
um esforço para capacitar os 
profissionais e aprimorar a 
qualidade de Ensino a Distân-
cia (EaD) deste Centro de Ins-
trução.

Professor José Leonardo Dias Duarte ao lado do CF (RM1) Ivan, FC André Mourilhe, 1T (RM2-T) Fabiana Ribeiro e 1T (RM2-T) Tenente Francine.

Professores e alunos da EFOMM assistem a palestra.

PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, 
CUIDANDO DA NOSSA GENTE
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