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Durante três semanas os candidatos serão apresentados à rotina militar

Na tarde do dia 5 de julho de 
2016 o Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA) 
homenageou os estudantes da 
República de Cabo Verde por 
meio da cerimônia alusiva ao 
Dia Nacional de Cabo Verde, 
no Pátio da Bandeira do CIAGA. 
Na ocasião foram homenagea-
dos quatro alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Mari-
nha Mercante e um do Programa 
do Ensino Profissional Marítimo 
(PREPOM). Após a leitura do his-
tórico daquele país, a Bandeira 
de Cabo Verde foi hasteada no 
mastro principal com o hino ca-
bo-verdiano tocado pela Banda 
do CIAGA. Desde sua criação, 
já foram recebidos e formados 
no Centro de Instrução, 16 alu-
nos de Cabo Verde. 

CIAGA celebra Dia Nacional de Cabo Verde

A Bandeira de Cabo Verde foi hasteada no mastro principal do CIAGA

No dia 04 de julho de 2016, alunos do Grêmio de 
Vela e Remo da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (GVREFOMM) realizaram a 
palestra “O Mar como carreira: A profissão de Oficial 
da Marinha Mercante”, durante a 43ª Semana de Vela 
de Ilhabela, no Yacht Club Ilhabela (SP). Os alunos 
aproveitaram a oportunidade de estar participando de 
uma das mais tradicionais regatas da América Latina 
para mostrarem aos presentes as possibilidades 

Alunos da EFOMM realizam palestra na 
43ª Semana de Vela de Ilhabela

de ingresso na Marinha, e em especial na EFOMM 
apresentando também o Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha.
A ação ajudou a elevar a imagem da Marinha do 
Brasil como formadora também da Marinha Mercante 
Brasileira, junto a um público que já tem o mar como 
paixão (esporte e recreio) mas que pode ter nele 
também opções de bem servir o Brasil, quer seja na 
Marinha de Guerra ou Mercante.



3

CIAGA EM FOCO2º SEMESTRE

O Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA) recebeu 
no dia 18 de julho de 2016 duas 
unidades de ensino, o Centro Inte-
grado de Educação Pública (CIEP) 
César Perneta, da comunidade do 
Parque União-RJ, e o Instituto Edu-
cacional Teixeira Carelli Leite, de 
Nova Iguaçu-RJ. As visitas fazem 
parte do trabalho que o Centro de 
Instrução faz com unidades de en-
sino com o objetivo de mostrar e 
divulgar as características, rotina e 
carreira dos profissionais de Mari-
nha Mercante. 
Pela manhã os jovens tiveram a 
oportunidade de participar do Ce-
rimonial à Bandeira e presenciar 
ao desfile dos alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM). Em seguida 
assistiram à apresentação sobre o 

Jovens estudantes visitam EFOMM

Alunos na Alameda Alegrete

CIAGA e as possibilidades de in-
gresso na MB e MM, em especial 
na EFOMM. Visitaram algumas 
áreas do Centro, entre elas salas 

de aula, laboratórios, complexo es-
portivo, Centro de Simuladores e a 
Alameda Algrete, berço dos futuros 
homens e mulheres do mar.

No dia 18 de julho de 2016, o Cen-
tro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA) em parceria com 
a Diretoria de Ensino da Marinha 
(DEnsM), disponibilizou sua estru-
tura de Ensino a Distância (EAD) 
e recebeu alunos para a fase pre-
sencial do Curso C-ESP-CEAD, des-
tinado à capacitação de autores 
e tutores em EAD na Marinha do 
Brasil. 
O CIAGA que trabalha com EAD 
desde 1995, possui material e for-

Ensino a Distância tem destaque no CIAGA

foto 1: Alunos na nova sala de EAD do CIAGA

foto 2: Estrutura da nova sala de EAD

ça de trabalho, com apoio da Fun-
dação de Estudos do Mar  (FEMAR), 
capacitada para coordenar todos 
os cursos a distância do Ensino Pro-
fissional Marítimo (EPM), atenden-
do cerca de 1.700 Aquaviários por 
ano, em todo território nacional. 
Além disto, contribui para o prepa-
ro e treinamento dos oficiais, pra-
ças e servidores civis indicados para 
servir ou lotados em Organizações 
Militares (OM) do Serviço de Segu-
rança do Tráfego Aquaviário, com 
os Estágios Preparatórios (ESPOC e 

ESPRAC), o Curso de Elaboração de 
Inquéritos sobre Acidentes e Fatos 
de Navegação (IAFN), o Curso de 
Capacitação de Docentes de EPM 
e o Curso de Atendimento ao Pú-
blico Externo (ATPE). Este último, 
por ter como cliente prioritário, a 
sociedade brasileira; de certa for-
ma, contribui para a boa imagem 
da Marinha do Brasil no contato 
com o público externo, sendo reco-
nhecido por organizações militares 
extra Marinha com a solicitação de 
vagas para alunos, como é o caso 
do próximo ATPE, que terá a parti-
cipação de militares da Polícia Mi-
litar do Estado de São Paulo. Esta 
é a Marinha do Brasil, protegendo 
nossas riquezas e cuidando da nos-
sa gente.
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No dia 21 de julho de 2016, pelo segundo ano, o 
Centro de Instrução Almirante Graça Aranha (CIAGA) 
recebeu a turma do Curso Especial de Comandos An-
fíbios, que utilizaram as dependências e recursos do 
Centro de Simuladores do CIAGA para realização de 
aula e prática de navegação. O curso é coordenado 
pela Escola de Operações Especiais do Centro de Ins-
trução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) e tem o 
propósito de preparar militares para o planejamento 
e execução de operações especiais de Fuzileiros Na-
vais. As aulas de Instrução Naval permitem que o fu-
turo elemento de operações especiais tenha conheci-
mentos necessários para realizar infiltração aquática 
partindo de meios navais e, tendo em vista os bons 
resultados alcançados nestes 02 anos experimentais, 
passará a constar do currículo acadêmico do curso.

CIAGA apoia Curso Especial de Comandos Anfíbios

A turma utilizou as instalações do CIAGA

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) empres-
tou ao 10º Grupo de Escoteiro do 
Mar, do Iate Clube de Ramos (ICR) 

CIAGA apoia Escoteiros do Mar

e ao 123º Grupo de Escoteiro do 
Mar Almirante Saldanha, do Clube 
Naval Piraquê, a embarcação “RE-
GULUS”, um escaler à vela perten-
cente ao Grêmio de Vela e Remo 

da Escola de Oficiais da Marinha 
Mercante (GVREFOMM), para que 
os jovens escoteiros do mar tives-
sem a oportunidade de realizar o 
cruzeiro de treinamento na Baía 
de Guanabara. O evento foi inclu-
ído no “Abraço aos Manguezais do 
Fundo da Baía”, promovido pela 
Área de Proteção Ambiental (APA) 
de Guapimirim.
Durante o cruzeiro os escoteiros 
puderam navegar até a Ilha de 
Paquetá, onde acamparam e 
realizaram atividades marinheiras 
e recreativas.
O empréstimo de embarcações e a 
parceria com Grupos de Escoteiros 
do Mar, fazem parte das ações e 
cuidados que o Centro de Instrução 
e o GVREFOMM tem em preservar 
e estimular o espírito marinheiro, 
não apenas aos seus alunos, mas 
também às crianças e jovens que 
possuem paixão pelo mar, promis-
sores marinheiros e marinheiras do 
futuro. 
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No dia 9 de agosto de 2016 alunos 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) vi-
sitaram o Veleiro-Escola dinamar-
quês Danmark, que está atracado 
no Rio de Janeiro com os “traine-
es” que participam do programa 
de ensino da Maritime and Poli-
technic College (MARTEC), escola 
de treinamento e adestramento da 
mundialmente conhecida empresa 
de navegação MAERSK. A visita do 
Danmark faz parte do intercâmbio 

Alunos da EFOMM visitam Veleiro de Instrução “Danmark”

entre a Marinha do Brasil e a MAR-
TEC, que já acontece há três anos, 
e permite que Praticantes a Oficiais 
de Náutica e Máquinas do Centro 
de Instrução Almirante Graça Ara-
nha (CIAGA) e do Centro de Instru-
ção Almirante Braz de Aguiar (CIA-
BA) realizem cursos na MARTEC e 
embarquem durante seis meses no 
Veleiro-Escola em sua viagem de 
instrução anual.
Além disto, especialmente este ano, 
o CIAGA está recebendo os trainees 

do Danmark entre 1 a 23 de agos-
to, divididos em quatro grupos ao 
longo deste período para aulas, vi-
sitas e interações com os alunos da 
EFOMM, trocando experiências e 
aprimorando os laços que unem os 
marinheiros de todo o mundo. Esta 
importante parceria reforça ainda 
mais a aproximação entre Dina-
marca e Brasil, dois países possui-
dores de Marinha Mercante forte e 
capacitada, e preocupados com a 
formação de seus marítimos.

No dia 10 de agosto de 2016 o 
Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) celebrou 
o Dia da República do Equador 
– comemorado no próprio 
dia 10 de agosto - e o Dia do 
Estado Plurinacional da Bolívia – 
comemorado no dia 6 de agosto 
- , em alusão aos quatro alunos 
bolivianos e um equatoriano da 
Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM). 
Durante o evento foram lidos os 
históricos e cantados os hinos dos 
dois países. Ao final, as bandeiras 
da Bolívia e do Equador foram 
içadas no mastro principal do 
CIAGA, no Pátio da Bandeira. Essas 
cerimônias demonstram o respeito 
que o Centro de Instrução tem por 
seus alunos estrangeiros, além de 
representar maior integração com 
as nações amigas.

CIAGA celebra 
Dia do Equador e 
da Bolívia

Bandeiras da Bolívia e do Equador içadas no mastro principal do CIAGA
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Pela primeira vez, a Escola de 
Formação de Oficiais da Ma-
rinha Mercante (EFOMM)  do 
Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) e a Es-
cola Preparatória de Cadetes 
do Exército (EsPCEx) promo-
veram a competição esportiva 
MERCAEX (Mercante e Exército), 
nos mesmos moldes da já tra-
dicional competição MERCNAV 
(Mercante e Naval) realizada 
com o Colégio Naval.
O evento, realizado entre os 
dias 24 e 26 de agosto de 2016, 
nas dependências da EsPCEx, 
em Campinas (SP), consistiu em 
disputas de basquete, futebol, 
atletismo, natação, judô, vô-
lei, orientação e xadrez entre 
as duas Escolas. A competição 
também contou com a partici-

EFOMM e EsPCEx promovem a competição 
MERCAEX pela primeira vez na história

EFOMM e EsPCEx promovem a competição 
MERCAEX pela primeira vez na história

Alunos durante a competição de atletismo

pação das alunas da EFOMM, tendo 
em vista que em 2017 estarão sen-
do admitidas as primeiras alunas 
naquela escola do Exército, sendo 
assim a MERCAEX um ótimo evento 
teste para alojar e manter em regi-
me de internato mulheres.
A I MERCAEX 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 do Exército, ampliando 
o horizonte não apenas esportivo, 
mas também estreitando ainda mais 
os laços de amizade e integração 
entre a Marinha do Brasil e Exército 
Brasileiro.
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Em mais um ano o Centro de Ins-
trução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA) marcou presença no Des-
file Cívico do 7 de setembro, na Av. 
Presidente Vargas, no Rio de Ja-

CIAGA participa de 
Desfile Cívico do 7 de setembro

neiro, representado pela Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM), que destacou-
se além da vibração e motivação, 
pela grande presença de mulheres 
em seu pelotão. Desde a Coman-
dante do Grupamento, passando 

pela guarda-bandeira, porta guión 
e oficiais alunas. O evento estimula 
o espírito de patriotismo desses alu-
nos e futuros profissionais do mar 
que levarão, por intermédio do seu 
trabalho, a Bandeira do Brasil por 
todo o mundo. 

No dia 08 de setembro de 
2016, o Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha 
(CIAGA) recebeu a visita 
do Capitão de Longo Curso 
Francisco Cezar Monteiro 
Gondar, Vice-Presidente 
do Centro de Capitães da 
Marinha Mercante (CCMM). 
O Comandante Gondar, 
que é ex-aluno da Escola 
de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante, realizou 
a doação de 20 livros para 
a biblioteca do CIAGA. Esse 
gesto também foi repetido 
pelo CLC José Menezes Filho, 
representante da Transpetro, 
que há algumas semanas 
doou 25 livros para o acervo 
da biblioteca. O CIAGA 
orgulha-se de manter próximo 

CIAGA recebe doação de livros de amigos da 
Comunidade Marítima

CLC Gondar junto à equipe da biblioteca e o Comandante do CIAGA

à Escola seus ex-alunos, muitos dos 
quais contribuem para o crescimento 
e desenvolvimento do aprendizado do 

atual Corpo de Alunos da EFOMM, 
pulmão da Marinha Mercante 
brasileira.
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Arcebispo do RJ acompanha a formatura

Arcebispo do RJ participa da Abertura 
do PROFESP 

Na manhã do dia 26 de 
setembro de 2016, foi re-
alizado no Centro de Ins-
trução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA), a Aber-
tura Oficial do Programa 
Forças no Esporte (PRO-
FESP), em cerimônia presi-
dida pelo Arcebispo do Rio 
de Janeiro, Cardeal Dom 
Orani Tempesta.  O evento 
contou com a presença de 
membros da arquidiocese 
do RJ, agentes da Pasto-
ral do Menor, diretores e 
diretoras das escolas pú-
blicas vizinhas, amigos da 
Comunidade Marítima, do 
Jardim Botânico, da Dire-
toria de Portos e Costas, 
das organizações militares  
do RJ que possuem o PRO-
FESP, da Força de Trabalho 
do CIAGA, Aquaviários dos 
cursos do Programa do En-
sino Profissional Marítimo, 
alunos do PROFESP-CIAGA 
e familiares. 
Após o Cerimonial à Ban-
deira, ocorreu a entrega 
das camisas do PROFESP 
e posteriormente desfile 
militar em homenagem a 
Dom Orani Tempesta, dos 
alunos da EFOMM seguidos pelos 
alunos do PROFESP-CIAGA, que 
emocionou a todos os presentes, 
por sua vibração, motivação e vi-
sível alegria, em poder vestir a ca-

misa e fazer parte deste importante 
Projeto Social. 
O CIAGA, que desde julho atende 
à 100 crianças entre 10 e 17 anos 
de idade, das comunidades próxi-

mas como Cordovil, Acari, Amo-
rim, Vila do João e Maré, busca dar 
esperança de um futuro melhor às 
próximas gerações e orgulha-se de 
ser uma das organizações militares 
do Brasil a receber o PROFESP. “A 
infraestrutura composta por cam-
pos de futebol, ginásios, piscinas e 
quadras poliesportivas, são capa-
zes de atender a demanda desses 
jovens, mas nossa contribuição não 
se restringe a prática esportiva. As 
crianças e jovens atendidos pelo 
CIAGA ganham, a cada semana, 
apoio pedagógico e educacional 
e significativo incremento em seus 
valores cívicos e patrióticos como 
os presenciados no Cerimonial 
à Bandeira e canto emocionado 
do Hino Nacional, sendo fiel ao 
lema:  “CIAGA e PROPFESP - Uma 
parceria de Futuro!” 

Dom Orani Tempesta entrega a camisa do projeto
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Comunicação Social da DPC

A Marinha do Brasil celebrou no dia 
27 de setembro, no Centro de Ins-
trução Almirante Graça Aranha, o 
Dia Marítimo Mundial. Organizado 
pela Diretoria de Portos e Costas, 
o evento faz parte do calendário 
de comemorações da Organiza-
ção Marítima Internacional (IMO) 
e destacou, nesta edição, o tema 
“Transporte marítimo: indispensá-
vel para o mundo”.
O Comandante da Marinha e Au-
toridade Marítima Brasileira, Al-
mirante de Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, presidiu a sole-
nidade que contou com a presença 
de diversas autoridades militares e 
civis, bem como representantes da 
comunidade marítima e portuária, 
da Sociedade Amigos da Marinha, 
das empresas de navegação e dos 
sindicatos ligados à atividade.
Na ocasião, foi realizada a entrega 
do Distintivo de Comodoro ao Capi-
tão de Longo Curso (CLC) Francisco 
Moreira Neto e a entrega do título 
de Embaixador Marítimo da IMO 

Dia Marítimo Mundial 2016 no CIAGA

ao CLC Francisco Cesar Monteiro 
Gondar, concedido à personalida-
des que se tornam porta-vozes da 
Organização e que compartilham    
conhecimentos, experiências e a 
paixão pelo mundo marítimo.
A cerimônia contou, também, com 

uma homenagem ao patrono da 
Marinha Mercante do Brasil, Irineu 
Evangelista de Souza, o Barão de 
Mauá. Alunos das escolas Técnica 
e Estadual de Ensino Fundamental 
Visconde de Mauá estiveram pre-
sentes.

Autoridades se concentram para o Cerimonial Aposição Floral

Comandante da Marinha acompanhado por demais autoridades
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No dia 27 de setembro de 2016, 
o Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu a 

Alunos estrangeiros da EFOMM plantam Ipê no 
Dia Marítimo Mundial

Alunos estrangeiros junto ao DPC e Comandante do CIAGA no Bosque dos Ipês

O DPC realizou o plantio junto aos alunos

Cerimônia do Dia Marítimo Mun-
dial, presidida pelo Comandante 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferrei-

ra. Após a cerimônia, realizou-se 
no Bosque dos Ipês, no CIAGA, 
próximo ao Monumento em Ho-
menagem ao Mortos da Marinha 
Mercante na II Guerra, o plantio 
da muda de um Ipê Amarelo pelo 
Diretor de Portos e Costas (DPC), 
Vice-Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, acompanhado dos alu-
nos estrangeiros (Equador, Panamá, 
Paraguai, Bolívia e Cabo Verde) da 
Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM).
O Centro de Instrução, que atu-
almente possui o projeto CIAGA 
VERDE, estimula a sua tripulação 
às práticas de sustentabilidade 
ambiental, proporcionando a am-
pliação da área verde do CIAGA e 
o bem-estar da Força de Trabalho. 
Como parte do projeto, a EFOMM 
tradicionalmente realiza, a cada 
mês, o Dia da Cidadania, fomen-
tando entre os anos escolares da 
EFOMM a importância das ações 
que zelam pela melhoria do am-
biente. A iniciativa faz parte dos 
bons valores que a Marinha do 
Brasil deseja transmitir aos futuros 
profissionais do mar.
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O Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha 
(CIAGA) e a Empresa ale-
mã MAN Diesel firmaram 
acordo de cooperação no 
dia 05 de outubro de 2016, 
no próprio Centro de Ins-
trução, com a presença do 
Sr. Gerson Sonego, Diretor-
Geral, instrutores e alunos 
do Curso de Máquinas da 
Escola de Formação de Ofi-
ciais da Marinha Mercante 
(EFOMM), que assistiram à 
Aula Inaugural da 1ª Turma 
Prática CIAGA-MAN Diesel.
O acordo visa estabelecer 
um programa de coopera-
ção técnico-científico entre 
o CIAGA e a MAN Diesel 
para pesquisa e desenvol-
vimento de projetos por 
meio de intercâmbio de 

CIAGA firma parceria com maior fabricante 
de motores do mundo

Alunos do curso de Máquinas da EFOMM ao lado de representantes da MAN Diesel

conhecimento e de pessoal 
(instrutores) dentre outras 
atividades. A cooperação 
será fundamental para os 
alunos do 3º Ano do Cur-
so de Máquinas, que terão 
a oportunidade de reali-
zar parte prática das aulas 
de motores e turbinas nas 
dependências da Escola 
Man-Diesel em Petrópolis-
RJ, já incluído no calendá-
rio acadêmico da EFOMM, 
utilizando instrutores e tec-
nologia da maior fabrican-
te de motores para navios 
mercantes do mundo. 
A iniciativa corrobora com a 
constante busca do CIAGA, 
pulmão da Marinha Mer-
cante brasileira, em cum-
prir sua missão e manter 
seus alunos atualizados e 
preparados para o merca-
do de trabalho.
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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) realizou, 
no dia 8 de outubro de 2016, a 
44ª Regata a Vela do CIAGA, com 
apoio do Clube Naval Charitas 
(CNC), em Niterói (RJ). O evento 
contou com a presença do Diretor 
de Portos e Costas, Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho, mem-
bros da Comunidade Marítima, 

DPC e Comandante do CIAGA acompanhados de membros da Comunidade Marítima, parceiros e familiares

CIAGA realiza 44ª Regata a Vela

parceiros do CIAGA e familiares. 
O tempo ensolarado, os bons ven-
tos e a motivação dos velejadores, 
incluindo o campeão olímpico Lars 
Grael, contribuíram para o sucesso 
da festa e o colorido no mar.
O Grêmio de Vela e Remo da Es-
cola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (GVREFOMM) 
do CIAGA, foi fundado em 1970 e 
desde então, além de formar equi-
pes representativas, permite de-

senvolver nos alunos da EFOMM o 
gosto pelo mar e contribui para a 
formação marinheira, despertando 
os princípios de liderança, compa-
nheirismo, disciplina, responsabili-
dade, educação, senso de proteção 
e preservação do meio ambiente, 
desenvoltura nas adversidades e 
auto controle para os momentos 
de emergência, necessários aos fu-
turos homens e mulheres da Mari-
nha Mercante Brasileira. 
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O Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA) iniciou, 
no dia 11 de outubro de 2016, 
o período destinado às visitas e 
acompanhamento do Grupo Exe-
cutivo do Programa de Gestão de 

CIAGA recebe visita do Programa de 
Gestão de Pessoal 

Vice-Almirante (RM1) Alvarez visitou algumas 
instalações ao lado do Contra-Almirante Lourenço

Pessoal (GEPROPES), liderado pelo 
Vice-Almirante (RM1-IM) Indalécio 
Castilho Villa Alvarez. O progra-
ma, coordenado pela Diretoria-
Geral do Pessoal da Marinha, tem 
o propósito de aprimorar a gestão 
de pessoal com o objetivo de ge-
renciar conhecimentos e habilida-
des orientados pela competência 
profissional, utilizando instrumen-
tos administrativos existentes na 
Marinha do Brasil (MB) com base 
no conceito: “A pessoa certa, com 
a capacitação adequada, no lugar 
certo”.
Após explanação sobre o PROPES, 
realizada pelo Almirante Alvarez, 
o Comandante do CIAGA, Contra-
Almirante Lourenço, fez uma 
apresentação ao GEPROPES sobre 
o CIAGA, abordando a missão e 
suas múltiplas tarefas como por 
exemplo: a formação do pessoal 

da Marinha Mercante (MM); a 
constante atualização curricular 
(que junto com a DPC, assemelha 
o Centro à uma Diretoria de 
Ensino da MM) e o registro e 
controle de dados de Aquaviários 
(que o aproxima,também, à 
uma Diretoria de Pessoal da 
MM); permitindo com isto, que 
os membros da equipe visitante, 
pudessem ter a ideia inicial da 
complexidade e importância do 
Pulmão da Marinha Mercante 
Brasileira.
O CIAGA aguarda o final das 
visitas, e relatórios pertinentes, 
para que, com apoio deste 
experiente Grupo Executivo, ter 
definida e adequada a proposta 
de sua Força de Trabalho, que 
permitirá os ajustes necessários 
às tabelas de lotação e efetivo da 
OM.

O Diretor de Portos e Costas (DPC), 
Vice-Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, reinaugurou, no dia 
14 de outubro, a Sala de Fisiote-
rapia do Departamento de Saúde 
do Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA), ampliada 
e com novos equipamentos, condi-
zentes com a crescente demanda de 
serviços de fisioterapia dos alunos 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) e 
de atendimentos à tripulação. A 
ampliação corrobora ainda com os 
estudos para pesquisa na área de 
fisioterapia, realizada pelo Labo-
ratório de Pesquisas em Ciências 
dos Exercícios (LABOCE) do CE-
FAN, que contempla e acompanha 
500 alunos da EFOMM. Além da 
ampliação da sala de Fisioterapia, 
o CIAGA concluiu a montagem/
transformação de sua Ambulância 
em Unidade de Terapia Intensiva 
Móvel (UTI), com o apoio da Dire-
toria de Saúde da Marinha, utili-
zando pessoal de bordo e criativi-

1 -  DPC e Comandante do CIAGA junto à equipe da Saúde e alunos da EFOMM
2 – UTI Móvel do CIAGA

CIAGA amplia infraestrutura do Setor de Saúde
dade permitindo otimizar recursos 
consideráveis, se comparados aos 
gastos para aquisição de um veícu-
lo novo, com estas características. 
A nova Ambulância UTI do CIAGA, 
em fase final de homologação pela 
ANVISA e DETRAN, poderá ser em-

pregada em atividades de apoio 
à saúde em todos os eventos do 
Centro de Instrução, transmitindo 
segurança ao nosso maior patri-
mônio, ampliando ainda, em qua-
lidade, a dotação de material do 
Sistema de Saúde da MB. 
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O Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA) home-
nageou, no dia 14 de outubro de 
2016, o seu Corpo Docente, prin-
cipal alicerce do Centro de Instru-
ção, pulmão da Marinha Mercante 
Brasileira. 
Em alusão ao Dia do Professor, co-
memorado em 15 de outubro, foi 
realizado logo cedo, Cerimonial à 
Bandeira junto à Força de Trabalho 
do CIAGA, composta por militares, 
servidores civis, alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM), do Programa 
do Ensino Profissional Marítimo 
(PREPOM) e do Programa Forças no 
Esporte (PROFESP), presidido pelo 
Diretor de Portos e Costas (DPC), 
Vice-Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, que em suas palavras 
parabenizou professores, mestres e 
instrutores do Centro de Instrução, 
fundamentais para a manutenção 

 Comandante do CIAGA ao lado dos professores 
premiados

Marinha do Brasil prestigia professores do Ensino 
Profissional Marítimo

e desenvolvimento do Ensino Pro-
fissional Marítimo (EPM). 
As comemorações seguiram com 
um almoço de confraternização 
reunindo professores militares, ci-
vis e da Fundação de Estudos do 
Mar (FEMAR), quando foram pre-
miados professores destaques de 
2016, escolhidos após pesquisa 
entre alunos, corpo docente, pro-
fissionais da área pedagógica e 
setores administrativos. Além das 
indicações, o CIAGA destacou os 
docentes que se aposentaram em 

2016 e que também contribuíram 
para o alcance dos objetivos e mis-
são do Centro de Instrução.
O evento, organizado todos os 
anos, apesar de singelo, demons-
tra o valor e importância que a Ma-
rinha do Brasil dedica aos profes-
sores responsáveis pela condução 
do EPM, contribuindo para a for-
mação, especialização, aperfeiço-
amento e atualização dos homens 
e mulheres da Marinha Mercante, 
fundamentais para o desenvolvi-
mento econômico do Brasil. 

O Salão Nobre do CIAGA recebeu o almoço em 
homenagem aos professores

O Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA) realizou 
na tarde do dia 21 de outubro de 
2016 a Cerimônia de conclusão do 
Curso de Aperfeiçoamento para 
Oficial de Máquinas (APMA), turma 
02/2016, habilitando 27 Oficiais 

CIAGA aperfeiçoa Oficiais de Máquinas da 
Marinha Mercante

Alunos do APMA junto ao Comandante do CIAGA

de Máquinas da Marinha Mercante 
Brasileira, indicados por suas em-
presas, a exercer as funções ine-
rentes à Subchefe e Chefe de Má-
quinas de navios mercantes. 
O curso possui duas fases distintas. 
A primeira, a distância, que permi-
te ao aluno realizá-la sem neces-

sidade de interromper suas ativi-
dades a bordo, ou desembarcar; e 
a segunda, presencial no CIAGA, 
com duração de três meses, reali-
zada em salas de aula e laborató-
rios, abordou entre outras, as dis-
ciplinas de Termodinâmica, Hidro-
mecânica, Análise e Performance 
das Máquinas, Gerenciamento de 
Combustíveis e Lubrificantes e Sis-
temas Elétricos em Navios.
No CIAGA, os já Oficiais de Máqui-
nas, neste período de pouco mais 
de três meses de curso, puderam 
interagir com os futuros mercan-
tes, comentar sobre a opção de ser 
maquinista  relatar boas e alegres 
experiências a bordo. 
Não é por acaso que o CIAGA, 
hoje é considerado o “Pulmão da 
Marinha Mercante Brasileira, na 
medida em que forma, atualiza, 
aperfeiçoa e adestra milhares de 
homens e mulheres do mar.
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O dia 22 de outubro de 2016 fi-
cará para sempre na memória das 
30 crianças do Orfanato Casa das 
Crianças, de Duque de Caxias, RJ. 
O motivo para tanta felicidade foi a 
segunda edição do Dia do Sonho, 
realizado no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) 
e coordenado pelos alunos da Es-
cola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM). O 
evento é destinado às crianças ca-

CIAGA realiza 2ª edição do Dia do Sonho

Foto 1: Foto 2: Mesa do bolo ornamentada com o tema “Marinha”

rentes que são recebidas cedo para 
o café da manhã, e ao longo do 
dia, participam de atividades re-
creativas interagindo com alunos 
da EFOMM, com direito a almoço 
e lanche no rancho da EFOMM. 
Ao final do evento são distribuídos 
presentes e repartido o bolo que 
simboliza a solidariedade e união 
entre os alunos e essas crianças 
que literalmente tem um dia de so-
nho, com brincadeiras e diversão, 
mas principalmente sendo tratados 
com respeito, carinho e atenção. 

O CIAGA, “Pulmão da Marinha 
Mercante”, apoia, incentiva e or-
gulha-se em testemunhar ações 
como estas, principalmente quan-
do envolvem os jovens alunos da 
EFOMM, pois além de formar os 
futuros homens e mulheres do mar, 
o Centro de Instrução preocupa-
se com a adequada orientação e 
exemplos de correção, dignidade 
e amor ao próximo, a serem pas-
sados pela Marinha do Brasil aos 
cidadãos brasileiros. Viva a Mari-
nha! 

O CIAGA homenageou 
os seus servidores civis 
no dia 27 de outubro de 
2016, quando realizou, 
no auditório Almirante 
Newton Braga, a ceri-
mônia alusiva à data. 
Durante o evento ocor-
reram as leituras da Or-
dem do Dia do Diretor 
Pessoal Civil da Marinha, 
Contra-Almirante Sérgio 
Nathan Marinho Gol-
dstein e da Mensagem 
do Comandante da Ma-
rinha, Almirante de Es-
quadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira. 
Na sequência houve a 
entrega do Prêmio Mérito Funcio-
nal, conferido aos servidores da 
Marinha como reconhecimento 
dos bons serviços e da conduta 
exemplar nos exercícios de suas 

CIAGA Homenageia Servidores Públicos

atribuições funcionais ao completa-
rem 10, 20 ou 30 anos de serviços 
prestados à Marinha do Brasil. O Co-
mandante do CIAGA entregou os dis-
tintivos para a senhora Ivani Pereira 

Machado e os senhores José Carlos 
Gonçalves Pequeno, Magno Lúcio 
José dos Santos e Oscar Vieira Sil-
va, todos pelos 30 anos de serviços 
prestados.

Os alunos da EFOMM interagiram junto às crianças
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Alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM) viveram, durante uma 
semana do mês de outubro, a ex-
periência de conhecer e viajar com 
o Programa Antártico Brasileiro 
(PROANTAR). 
Durante os dias 24 de Setembro e 
01 de Outubro, o Centro de Instru-
ção Almirante Graça Aranha (CIA-
GA) em parceria com a Secretaria 
da Comissão Interministerial para 
Recursos do Mar (SECIRM) possi-
bilitou que dois alunos do 3º ano 
da EFOMM (Oficial Aluna Adriana 
e Oficial Aluno Ricardo Salgado), 

Alunos da EFOMM no PROANTAR

Alunos da EFOMM tiveram a oportunidade de 
participar do PROANTAR

junto com o 1T Daniel Pereira, pu-
dessem conhecer o PROANTAR de 
perto. Os alunos receberam ex-
plicações sobre a importância do 
projeto, o percurso que seria exe-
cutado e as condições climáticas do 
local. Puderam viajar a bordo da 
aeronave C-130 Hércules da Força 
Aérea Brasileira (FAB) e a oportu-
nidade possibilitou aos futuros pro-
fissionais do mar, o contato mais 
próximo com o funcionamento do 
PROANTAR e a importante missão 
da Marinha do Brasil junto com a 
FAB em apoiar a Estação Antártica 
Comandante Ferraz e os diversos 
projetos de pesquisa no continen-
te.
A viagem possui passagens pelas 
cidades de Pelotas-RS, onde se re-
cebe as vestimentas, Punta Arenas 
(Chile), que é o ponto de apoio 
para atravessar para a Antártica, e 
então, a Base de Frei, que é a base 
chilena na Antártica, e finalmente, 
a Estação brasileira. 
Assim, o CIAGA não se limita a tra-
zer aos seus alunos os conhecimen-
tos específicos atinentes ao profis-

sional de Náutica ou Máquinas, 
fundamentais para o exercício da 
carreira, mas busca também levar 
ao corpo discente conhecimentos 
pertinentes à Marinha do Brasil e 
suas complexas e importantes ati-
vidades, que o ajudarão na futura 
vida embarcada.

Durante a primeira semana do mês 
de novembro de 2016, alunos da 
Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM) reali-
zaram uma série de visitas ao Tri-
bunal Marítimo e à exposição Rio 
Oil & Gas, maior evento no setor 

Alunos da EFOMM visitam Tribunal Marítimo 
e Exposição Rio Oil & Gas

Alunos da EFOMM em mais uma edição da Rio Oil & Gas

de energia da América Latina, que 
reuniu mais de 500 empresas de 
diversos países. 
Na tentativa de não se limitar em 
formar, especializar, aperfeiçoar e 
atualizar os profissionais da Mari-
nha Mercante, o Centro de Instru-
ção, “Pulmão da Marinha Mercante 

Brasileira” trabalha, diariamente, 
na busca por atividades aos alunos 
da EFOMM para que os mesmos 
possam desenvolver novas expe-
riências e ampliação da gama de 
conhecimentos necessários à for-
mação do verdadeiro profissional 
do mar. 
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Marinha 
Mercante aponta 
recuperação com 
lançamento de 

navio

Alunos da EFOMM ao lado da madrinha do navio Elisandra Tozatto

Na noite do dia 03 de novembro de 
2016, alunos da Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mercante (EFOMM) 
tiveram um bom motivo para acreditarem 
na recuperação do mercado de trabalho 
da Marinha Mercante brasileira, com o 
lançamento e batismo do PSV Pinguim, 
mais novo navio pertencente à Wilson 
Sons UltraTug Offshore, Empresa de 
Navegação amiga e parceira do Centro 
de Instrução Almirante Graça Aranha 
na tarefa de disponibilizar vagas aos 
recém-formado Praticantes Alunos que 
necessitam do período de embarque 
para completarem a sua formação.
O lançamento do 23º navio da Wilson 
Sons do pacote de modernização da 
empresa, iniciado em 2000, é um 
alento para este mercado que enfrenta 
dificuldades consequentes do atual 
período econômico brasileiro e que 
com isto,  estimula e anima os alunos 
da EFOMM, futuros homens e mulheres 
da Marinha Mercante a acreditarem na 
melhora deste fundamental mercado, no 
qual é realizado o transporte comercial 
e exploradas as principais riquezas do 
Brasil.
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Na manhã do dia 5 
de novembro de 2016 
o Centro de Instrução 
Almirante Graça Ara-
nha (CIAGA) realizou 
a sua XVII Regata Po-
der Marítimo CIAGA e 
a Cerimônia de Pre-
miação aos campeões 
do XVI Circuito Poder 
Marítimo de Remo 
em Escaler, que con-
templou no total oito 
regatas ao longo do 
ano. A competição 
que recebeu diversas 
organizações milita-
res foi disputada nas 
raias do Centro de 
Instrução entre as ca-
tegorias Feminino, As-
pirante, Sub-24, Mis-
to, Veterano e Senior. 
O Centro de Instrução 
sagrou-se campeão em três cate-
gorias do XVI Circuito Poder Maríti-
mo, no Escaler feminino (competi-
ção Escolar), Escaler Misto e Escaler 
Veterano (competição Escolar). A 
primeira Regata “Poder Marítimo” 
de Remo em Escaler foi realizada 
no ano de 2000 na raia do CIAGA 
e tornou-se tradicional no Estado 
do Rio de Janeiro, constituindo-se 
numa grande confraternização en-
tre civis e militares

CIAGA encerra XVI Circuito Poder 
Marítimo de Remo em Escaler

Além da missão de formar, aper-
feiçoar, atualizar e adestrar os 
profissionais da Marinha mercante 
brasileira, o CIAGA preocupa-se  
desenvolver em seus jovens alunos 
a mentalidade marítima, fortale-
cendo os laços de união e com-
panheirismo por meio do esporte, 
fator fundamental na constituição 
do sentimento de pertencimento à 
Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante (EFOMM). 
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A Marinha do Brasil, representada 
pelos alunos da Escola de Forma-
ção de Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM) participou da tradi-
cional e famosa Regata Santos-Rio, 
que iniciou no dia 01 de novembro 
de 2016. A EFOMM competiu com 
o veleiro Maestrale e conquistou o 
4º lugar. Dos 25 barcos que inicia-

Regata SANTOS x RIO

ram a Regata, apenas a termina-
ram, o que mostrou a dificuldade 
da competição. Os velejadores 
Depois de três dias, duas horas, 34 
minutos e 31 segundos, o My Boy 
foi o último barco a cruzar a linha 
de chegada da regata Santos Rio. 
Nas 200 milhas do percurso, os 
velejadores de 25 barcos enfrenta-
ram as condições mais duras dos 
últimos anos, com vento forte vin-

do de proa e mar revolto. Apenas 
10 barcos completaram a prova, 
que teve o Camiranga como fita-
azul, com o tempo de 28 horas, 14 
minutos e 51 segundos.
A regata tem aproximadamente 
220 milhas náuticas e pode demo-
rar de um a três dias, dependendo 
das condições de mar e vento. Mas 
uma coisa é certa, quem corre uma 
vez, quer sempre voltar!

O Centro de Ins-
trução Almirante 
Graça Aranha re-
alizou o Cerimo-
nial alusivo ao Dia 
da Bandeira no 
dia 19 de novem-
bro de 2016, com 
a participação dos 
militares de servi-
ço e dos alunos da 
Escola de Forma-
ção de Oficiais da 
Marinha Mercan-
te. Após a leitura 
da Ordem do Dia, 
houve o canto do 
Hino da Bandei-
ra e a incineração 
do antigo Pavilhão 
Nacional. O tradi-
cional Cerimonial 
à Bandeira é reali-
zado todos os anos 
na Marinha do 
Brasil, evocando o 
espírito patriótico e 
valorizando o nos-
so maior símbolo 
nacional.

CIAGA 
realiza 
cerimônia 
do Dia da 
Bandeira



CIAGA é a 
primeira 

Organização 
Militar do Brasil 

a conseguir 
certificação ISO 

9001:2015

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) tornou-se, 
em novembro de 2016, a 1ª Or-
ganização Militar do Brasil a rece-
ber a certificação ABNT NBR ISSO 
9001:2015, após ser submetido à 
auditoria da Associação Brasilei-
ra de Normas Técnicas (ABNT). O 
resultado é conseqüência da im-
plantação do Sistema de Gestão 
de Qualidade (SGQ) em sua Supe-
rintendência de Ensino (SE) como 
uma ferramenta estratégica de 
apoio para as tomadas de decisões 
em busca da excelência da quali-
dade do Ensino Profissional Maríti-
mo (EPM) e, desde 2007, possui a 
Certificação ABNT NBR ISSO 9001 
para esse sistema. 
No corrente exercício as informa-

CIAGA EM FOCO 2º SEMESTRE

20

No dia 24 de novembro de 2016 
o Comandante do Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA) recebeu a visita do 
Diretor de Educação e Formação 
Profissional do Sindicato Nacional 
dos Oficiais da Marinha Mercante 
(SINDMAR), José Nilson Silva Serra, 
acompanhado do Capitão de 
Mar e Guerra Cavalieri, também 
representante do Sindicato. Entre 
os diversos assuntos abordados, 
o principal deles foi a tentativa de 
convênio para que o CIAGA abra 
e ministre o curso de Segurança 
em Operações de Cargas em 
Navios Tanque para produtos 
químicos (ESOQ), principalmente 
para aqueles profissionais que 
embarcarão fora do Brasil.

CIAGA recebe diretor do SINDMAR

ções documentadas e o Planeja-
mento Estratégico Operacional 
(PEO) do CIAGA foram atualizados 
com a finalidade de melhor aten-
der as partes interessadas e de 
adequar os dados contidos nesses 
documentos às novas exigências 
da ABNT. 
Desta forma, o pioneirismo 
do CIAGA nesta importante 
certificação busca a melhoria 
contínua dos processos para a 
realização dos cursos do EPM com 
foco nos seus alunos, no intuito 

Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha

Certificação ABNT NBR ISO 
9001:2015: O Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) 
implantou na sua Superintendên-
cia de Ensino o Sistema de Gestão 

de propiciar a melhor formação, 
aperfeiçoamento, atualização e 
especialização dos profissionais da 
Marinha Mercante.

►
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da Qualidade (SGQ) como uma 
ferramenta estratégica de apoio 
para tomada de decisão, em bus-
ca da excelência da qualidade do 
Ensino Profissional Marítimo (EPM), 
e desde 2007 possui a Certifica-
ção ABNT NBR ISO 9001 para esse 
sistema, concedida pela Associa-
ção Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). 
No corrente exercício as informa-
ções documentadas e o Planeja-
mento Estratégico Operacional 
(PEO) do CIAGA foram atualiza-

dos, com a finalidade de melhor 
atender às partes interessadas e de 
adequar as informações contidas 
nesses documentos às novas exi-
gências da ABNT.
Após a conclusão das referidas 
atualizações e revisão nos proces-
sos internos da Superintendência 
de Ensino, o CIAGA foi submetido 
à auditoria pela ABNT e obteve em 
novembro de 2016 a renovação da 
Certificação ABNT NBR ISO 9001, 
agora versão 2015, tendo sido a 
primeira Organização Militar no 

Brasil a receber essa certificação 
com base nos requisitos estabeleci-
dos nas novas normas e exigências 
aprovadas e definidas em 2015. 
Desta forma, o CIAGA, pioneiro 
nesta importante certificação, bus-
ca a melhoria contínua dos proces-
sos para a realização dos cursos 
do EPM, com foco em seus clientes 
(alunos), a fim de propiciar a me-
lhor formação, aperfeiçoamento, 
atualização e especialização aos 
profissionais da Marinha Mercan-
te.

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu, 
no dia 25 de novembro de 
2016, o Centro Integrado de 
Educação Pública (CIEP) Leonel 
de Moura Brizola, vizinho do 
CIAGA, localizado na Av. Brasil, 
no bairro de Ramos, que esteve 

CIAGA recebe visita de crianças de CIEP

Crianças do CIEP no primeiro contato com a Marinha do Brasil

pela primeira vez na organização 
militar. O CIEP trouxe cerca de 
30 crianças que conheceram um 
pouco do Centro de Instrução e 
visitaram algumas instalações. 
O CIAGA anualmente recebe 
diversos jovens oriundos de 
escolas municipais, estaduais e 
particulares, não só do Rio de 

Janeiro, mas também de outros 
estados. Essa iniciativa tem o 
objetivo de estimular e mostrar 
a esses jovens o ingresso na 
Marinha do Brasil ou Marinha 
Mercante brasileira pela entrada 
na Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM).
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No dia 01 de de-
zembro de 2016, 
o Centro de Instru-
ção Almirante Gra-
ça Aranha (CIAGA) 
recebeu a palestra 
“Operação Lei 
Seca – 7 anos 
salvando vidas”, 
ministrada pelo 
Tenente Coronel 
da Polícia Militar 
do Estado do Rio 
de Janeiro, Marco 
Andrade, Coor-
denador Geral da 
Operação Lei Seca 
e sua equipe. Du-
rante a palestra, a 
tripulação do CIA-
GA recebeu orien-
tações e participou 
de dinâmicas que 
mostraram o risco 
de dirigir após in-
gerir bebidas alco-
ólicas. A Operação 
Lei Seca existe há 
7 anos no Rio de 
Janeiro e seu tra-
balho é pioneiro 
no Brasil. Já foram 
realizadas mais 
de 1.650 pales-
tras em universi-
dades, escolas e 
empresas. A gran-
de quantidade de 
militares existentes 
em sua tripulação 
e, principalmente 
o elevado número 
de jovens oriundos 
da Escola de For-
mação de Oficiais 
da Marinha Mer-
cante (EFOMM), 
foi um dos moti-
vos que levou o 
CIAGA a receber 
essa importante e 
educativa pales-
tra, demonstrando 
a preocupação da 
Marinha com o seu 
maior bem; sua 
Força de Trabalho.

CIAGA recebe palestra “Operação Lei Seca”

A palestra ocorreu no auditório do CIAGA

Aluno da EFOMM realizando a dinâmica durante a palestra
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Na manhã do dia 05 de dezembro 
de 2016, o Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA) ini-
ciou mais uma etapa da campanha 
de combate ao mosquito da Den-
gue. Militares do Centro de Ins-
trução reuniram-se com o objetivo 
de recolher materiais que possam 
acumular água. No início do ano, 
o CIAGA formou uma equipe que 
percorreu diversas locais em bair-
ros do Rio de Janeiro, orientando 
a população sobre os cuidados 
necessários no combate ao Aedes 
aegypti, incluindo palestras em es-
colas. Estas ações seguiram deter-
minação do Governo Federal, que 
solicitou ajuda das Forças Arma-
das, ainda em janeiro deste ano.
O CIAGA, por meio do projeto CIA-
GA VERDE, já desenvolve ao longo 

CIAGA retoma ações de combate à Dengue

Militares do CIAGA à procura de possíveis focos do mosquito da Dengue

do ano atividades de sustentabili-
dade ambiental que corroboram 
com as ações de prevenção à Den-
gue. A grande extensão da orga-

nização militar e a diversidade da 
flora existente exigem a constante 
atenção especial de todos os mili-
tares que servem no CIAGA.

O Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha rece-
beu no dia 06 de dezembro 
de 2016 a visita dos Práticos 
Bruno Garcia e Julio Sou-
za, ambos da Praticagem 
de Pernambuco, que vieram 
ao Centro de Instrução para 
oficializar a reestrutura da 
sala K-106, capaz de rece-
ber 30 alunos do Programa 
do Ensino Profissional Marí-
timo (PREPOM).  
Ao longo do ano diversos 
Práticos realizam o curso 
de Atualização de Práticos 
(ATPR) no Centro de Instru-
ção, e decidiram ajudar de 

CIAGA tem sala de aula reestruturada

alguma forma 
o CIAGA, que 
tem a missão 
de formar, 
aperfeiçoar, atualizar e es-
pecializar centenas de pro-
fissionais do mar. A iniciati-
va tem apoio do Conselho 
Nacional de Praticagem 
(CONAPRA), parceiro do 
CIAGA e que na metade do 
ano inaugurou uma sala na 
organização militar.   Com 
a reestruturação, a sala de 
aula K-106 ganhou uma 
nova iluminação, pintura, 
persiana, tela elétrica, ca-
deiras novas, piso e ar-con-
dicionado. 
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O Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA) realizou 
no dia 06 de dezembro de 2016, 
por meio da equipe do setor de 
Odontologia do CIAGA, a pales-
tra sobre “Higiene Bucal” para os 
alunos do Programa Forças nos Es-
portes (PROFESP), no qual o Centro 
de Instrução iniciou desde a meta-
de do ano, com a participação de 
cerca de 100 crianças entre 10 e 
17 anos de idade. Acostumados a 
receber em seus bancos escolares 
os alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercan-
te (EFOMM) e de outros cursos do 
Ensino Profissional Marítimo (PRE-
POM), desta vez foi a vez dos alu-
nos do PROFESP acomodarem-se 
nas cadeiras de uma das salas de 
aula do CIAGA. 
Durante uma hora de palestra es-
ses jovens pertencentes às comuni-

CIAGA realiza palestra sobre Higiene Bucal 
aos alunos do PROFESP

O Centro de Instrução distribuiu “kits” para higiene bucal

A sala de aula do CIAGA recebeu as crianças do PROFESP

dades de Cordovil, Acari, Amorim, 
Vila do João e Maré receberam 
orientações sobre os cuidados que 
devemos ter com os dentes, como 
uso do fio dental, escova de den-

tes e enxaguante bucal. Ao final, 
as crianças também receberam 
da equipe odontológica do CIAGA 
“kits” contendo itens necessários à 
correta higienização bucal. 
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O Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA), no Rio 
de Janeiro, realizou no dia 07 de 
dezembro a sua cerimônia de en-
cerramento do Programa Forças no 
Esporte (PROFESP) no ano de 2016. 
O evento contou com a participa-
ção dos alunos e seus responsáveis, 
do Padre Aldo, da Arquidiocese do 
RJ, da Sra. Cristina Sá, fundadora 
da Pastoral do Menor e Sra. Regi-
na Leão, Coordenadora Setorial da 
Pastoral do Menor e ligação com o 
CIAGA.
Durante a cerimônia, os alunos 
do PROFESP desfilaram no Pátio 
da Bandeira e formaram a pala-
vra CIAGA, em frente ao prédio do 
Comando. Em seguida foi realiza-
da Missa de Ação de Graças em 
alusão ao encerramento do projeto 
no corrente ano, onde pais, alunos, 
coordenadores e Força de Traba-
lho do CIAGA puderam agradecer, 
lembrar e abordar a importância 
da experiência de sucesso na par-
ceria Pastoral do Menor - CIAGA 

CIAGA realiza cerimônia de encerramento do 
PROFESP em 2016

Alunos reunidos junto ao Comandante do CIAGA

para estas crianças/jovens e sua 
inclusão na sociedade. Ao final da 
celebração, as crianças receberam 
das mãos dos tripulantes do CIA-
GA, de forma voluntária, presentes 
de Natal, como roupas, calçados e 
muito mais do que isto, foram brin-
dados com esperança de um futuro 
melhor.
O CIAGA atende pouco mais de 
100 crianças, entre 10 e 17 anos 
de idade, provenientes das comu-
nidades próximas como Cordovil, 
Acari, Amorim, Vila do João e Maré 
e orgulha-se de ser uma das orga-
nizações militares do Brasil a rece-
ber o PROFESP. Com infraestrutura 
composta por campos de futebol, 
ginásios, piscinas e quadras po-
liesportivas capazes de atender a 
demanda desses jovens, a contri-
buição do CIAGA não se restringe 
à prática esportiva. As crianças e 
jovens atendidos ganham, a cada 
semana, apoio pedagógico e edu-
cacional e significativo incremento 
em seus valores cívicos e patrió-
ticos. Na mesma semana, antes 

de encerramos as atividades, as 
crianças assistiram a palestra so-
bre “Higiene bucal”, e receberam 
orientações sobre os cuidados que 
devemos ter com os dentes, como 
uso do fio dental, rotina e modo 
correto de escovação dos dentes e 
uso de enxaguante bucal. As crian-
ças também receberam da equipe 
odontológica do CIAGA “kits” con-
tendo todos os itens necessários à 
correta higienização e o incentivo 
para que passassem o período de 
férias do PROFESP relembrando e 
mantendo os bons ensinamentos, 
modos e exemplos que receberam 
no CIAGA. Muitos deixaram a ceri-
mônia já saudosos e cobrando o dia 
do reinício em 2017, demostran-
do assim, o acerto e correção da 
aplicação do PROFESP no CIAGA, 
orgulho também para sua tripula-
ção, que entende a importância do 
projeto e atende as demandas ex-
tras destas crianças e jovens, além 
das suas já importantes e extensas 
tarefas na formação da Marinha 
Mercante brasileira.
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O CIAGA realizou no dia 12 de dezem-
bro de 2016 a cerimônia alusiva ao Dia 
do Marinheiro, com a participação de 
toda a tripulação e os alunos da Esco-
la de Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM). Após as leituras da 
Ordem do Dia do Marinheiro do Co-
mandante da Marinha e a Mensagem 
do Presidente da República alusiva à 
data, ocorreu a entrega de Medalhas 
Militares, Promoção e entrega de Dis-
tintivos por Bom Comportamento.

CIAGA realiza cerimônia do Dia do Marinheiro

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha realizou no dia 09 
de dezembro de 2016 duas cerimô-
nias de conclusão de cursos. Pela 
manhã encerrou-se o Curso Espe-

CIAGA realiza cerimônias do ACON-C e ESPOC

cial de Acesso a 2º Oficial de Náu-
tica – Complementar (ACON C), 
em cerimônia presidida pelo Con-
tra-Almirante (RM1) Sergio Antonio 
Conceição Freitas, ex-Comandante 
do CIAGA e atual Assessor da Dire-
toria de Portos e Costas (DPC)

Na parte da tarde foi a vez do Es-
tágio Preparatório para Oficiais 
Designados para Capitanias, Dele-
gacias e Agências (ESPOC), presi-
dido pelo Superintende de Ensino 
do CIAGA, Contra-Almirante (RM1) 
Marco Antonio Guimarães Falcão.
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O Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA) realizou 
no dia 13 de dezembro a cerimô-
nia de encerramento do Programa 
Forças nos Esportes (PROFESP) no 
Estado do Rio de Janeiro, com a 
participação de aproximadamente 
300 jovens e crianças pertencentes 
ao PROFESP. O evento contou com 
organizações militares do Exército 
e da Aeronáutica, que também têm 
o Programa. O CIAGA iniciou o 
Programa em agosto e hoje atende 
cerca de 100 crianças. Durante o 
dia as crianças tiveram a oportuni-
dade de praticar diversos esportes 
pelo complexo oferecido no Centro 
de Instrução. Cada aluno recebeu 
um kit com boné, camisa, bolsa e 
garrafa do PROFESP.
O Ministério da Defesa disponibi-
liza ao programa instalações des-
portivas em 120 núcleos de 88 
instituições vinculadas à Marinha, 

CIAGA realiza encerramento do PROFESP 
Rio de Janeiro

Entrega de material para os jovens

Exército e Aeronáutica. O PROFESP 
conta também com uma Força de 
Trabalho especializada, como co-
ordenadores e monitores das For-
ças Armadas, serviços médicos, 
odontológicos, assistência social e 
professores de Educação Física. O 

programa tem a parceria dos Mi-
nistérios do Esporte, Educação e 
Desenvolvimento Social e Comba-
te à Fome e beneficia anualmen-
te cerca de 12 mil crianças e ado-
lescentes com idades entre 7 e 17 
anos em situação de risco social.

Alunos de outros PROFESP formados no campo do CIAGA
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A cerimônia foi presidida pelo Comandante da Marinha

Praticantes Oficiais pela última vez formados no campo de esportes

Apesar do tempo nublado, o que 
ocorreu na manhã do dia 15 de 
dezembro de 2016 no Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha 

CIAGA forma novos Praticantes-Oficiais

(CIAGA) foi uma brilhante cerimô-
nia militar da Turma Capitão de 
Longo Curso Luiz Augusto Cardoso 
Ventura, presidida pelo Coman-
dante da Marinha, Almirante de 

Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, que viu 218 novos jovens 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) 
tornarem-se Praticantes- Oficiais 

►



CIAGA EM FOCO 2º SEMESTRE

da Marinha Mercante, incluindo 
quatro estrangeiros, sendo três bo-
livianos e um cabo-verdiano. 
Estiveram também presentes na 
cerimônia o Almirante de Esquadra 
Mauro Cesar Rodrigues Pereira, ex-
Ministro da Marinha, o Almirante 
de Esquadra Arnaldo Leite Pereira, 
ex-Ministro do Estado Maior Con-
junto das Forças Armadas, o Almi-
rante de Esquadra Julio Soares de 
Moura Neto, ex-Comandante da 

Marinha, do Diretor Geral de Na-
vegação, Almirante de Esquadra 
Paulo Cezar de Quadros Küster, 
do Arcebispo Militar Don Fernando 
Guimarães, além de membros do 
Almirantado, Comunidade Marí-
tima e centenas de familiares dos 
formandos.
Durante três anos esses futuros ho-
mens e mulheres do mar cursaram 
disciplinas necessárias ao Oficial 
de Marinha Mercante, embarcaram 

em navios e participaram de ativi-
dades importantes para a carreira. 
O CIAGA, referência no Ensino Pro-
fissional Marítimo (EPM) no Brasil e 
exterior, tem como missão formar, 
especializar, atualizar e aperfeiço-
ar esses profissionais da Marinha 
Mercante e atividades correlatas,  
contribuindo para o desenvolvi-
mento do Brasil, além de estimular 
o espírito patriótico e crescimento 
desses jovens como cidadãos.

29



Longo Curso Álvaro José de Almei-
da  Junior e pelo senhor Marcelo 
Ventura, filho do Patrono da turma 
da EFOMM 2014.
A cerimônia acontece todos os anos 
com o objetivo de premiar aqueles 
alunos do 3º que 
obtiveram os me-
lhores desempe-
nhos ao final do 
6º semestre esco-
lar. Mais uma vez, 
o CIAGA contou 
com o apoio de 
parceiros, amigos 
e de outras orga-
nizações militares 
na participação 
do evento, como o 
Centro de Adestra-

CIAGA EM FOCO2º SEMESTRE

O Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA) realizou 
no dia 14 de dezembro de 2016, 
a cerimônia de Entrega de Prêmios 
Escolares aos alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM), Turma Capi-
tão de Longo Curso Luiz Augusto 
Cardoso Ventura. O evento foi pre-
sidido pelo Diretor de Portos e Cos-
tas, Vice-Almirante Wilson Pereira 
de Lima Filho, acompanhado pelo 
Presidente da Fundação de Estudos 
do Mar (FEMAR), Vice-Almirante 
Lúcio Franco de Sá Fernandes,  Co-
mandante do CIAGA, Contra-Al-
mirante Gilberto Cezar Lourenço, 
Presidente do Centro de Capitães 
da Marinha Mercante, Capitão de 

CIAGA realiza cerimônia de Prêmios Escolares

VA Lima Filho e o CA Lourenço ao lado dos alunos da EFOMM

Autoridades militares junto aos parceiros do CIAGA

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) realizou no 
dia 16 de dezembro de 2016, a ce-
rimônia de conclusão do  Curso de 
Formação de Aquaviários (CFAQ), 
última formatura do ano. O even-
to foi presidido pelo Comandante 
do CIAGA, Contra-Almirante Gil-
berto Cezar Lourenço. O Curso 
destina-se a habilitar o marinheiro 
de máquinas para ascender à ca-
tegoria de Condutor de Máquinas. 
O CIAGA, além de formar os pro-
fissionais para a Marinha Mercan-
te brasileira, aperfeiçoa, atualiza e 
especializa o pessoal das catego-
rias correlatas.

CIAGA realiza formatura do CFAQ

mento Almirante Marques de Leão 
(CAAML), Comissão de Desportos 
da Marinha (CDM), Comando do 
Controle Naval do Tráfego Marítimo 
(COMCONTRAM), Centro de Aná-
lises de Sistemas Navais (CASNAV), 
Diretoria de Portos e Costas (DPC) 
e Diretoria Geral de Navegação e 
as empresas representantes da Co-
munidade Marítima Bravante, Flu-
mar, Login, a Praticagem da Barra 
do Rio Grande, Transas Marine, De 
Moura Shipping, Wilhelmsen Ships 
Management, Grupo Barbeito, Ma-
ersk, Maersk Training, Kongsberg, 
Associação Brasileira das Empresas 
de Apoio Marítimo (ABEAM), Trans-
petro, além do Sindicato Nacional 
dos Oficiais da Marinha Mercante 
(SINDMAR), Sindicato Nacional das 
Empresas de Navegação Marítima 
(SYNDARMA), o Instituto de Ciên-
cias Náuticas (ICN) e a POUPEX.

30



CIAGA EM FOCO 2º SEMESTRE

31

Regata Dia do Marinheiro
Nesse fim de semana, dias 17/12 
e 18/12 foi realizada a regata do 
dia do marinheiro organizada pela 
base aero-naval de São Pedro da 
Aldeia, essa regata tem como ob-
jetivo lembrar e celebrar um dos 
grandes feriados da marinha.  
Com o convite do Capitão de Fra-

gata Buonomo, o Grêmio de Vela 
e Remo da EFOMM, levou seus 
atletas para competir e prestigiar o 
evento. 
O GVREFOMM, enviou 4 atletas, 
o recém formado Lucas de Jesus, 
e os primeiro anistas Ygor Martins, 
Franqueira e Paulo Fagundes, e re-
ceberam bronze (laser standard), 
ouro (laser standard), prata (laser 

standard) e prata (dingue), respec-
tivamente.
O Grêmio de Vela e Remo da Es-
cola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante agradece mui-
to pelo convite e oportunidade de 
prestigiar o evento. Deixamos tam-
bém o convite para a regata CIA-
GA de 2017, que será realizada no 
dia 07 de outubro de 2017.

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) abriu as 
portas, no dia 20 de dezembro de 
2016, para a confraternização do 
Jubileu de Ouro da Turma Sergio 
Lemos, formada em 1966, à época 
Escola de Formação de Oficiais da 
Marinha Mercante do Rio de Janei-
ro (EMMRJ). O evento é tradicional 
a cada ano no Centro de Instrução 
e conta com a presença dos fami-
liares dos ex-alunos. 
Durante o dia os integrantes da 
turma assistiram à apresentação 
do Comandante do CIAGA, Con-
tra-Almirante Gilberto Cezar Lou-
renço,  e percorreram algumas ins-
talações da Escola, de maneira que 
relembrassem os bons momentos 
e aproveitassem para mostrarem 
aos filhos, netos e esposas o lugar 
pelo qual tiveram sua formação e 
viveram parte de suas vidas. Após 

CIAGA celebra Jubileu de Ouro da Turma de 1966

Momento do descerramento da placa na Galeria do Jubileu de Ouro

as visitações, os ex-alunos des-
cerraram a placa alusiva à turma,  
na Galeria do Jubileu de Ouro, e 
plantaram um ipê branco no Bos-
que dos Ipês, onde está localizado 
o Memorial em Homenagem aos 
Mortos da Marinha Mercante na 
Segunda Guerra. 

Parte da turma Sérgio Lemos

As presenças desses ilustres alunos 
mantêm viva a memória da Mari-
nha Mercante brasileira e reforça 
os laços entre a Escola e aqueles 
que levaram, além do nome da 
EFOMM por todo o mundo, o pa-
vilhão nacional pelos navios nos 
quais foram tripulantes.
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Por entender a importância da mu-
lher na Marinha do Brasil (MB) e 
na Marinha Mercante e, ao mesmo 
tempo, acompanhar o crescimen-
to da Força de Trabalho feminina, 
o Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA) criou 
a “Barbearia Feminina”. Organi-
zação militar (OM) da MB com o 
maior quantitativo de mulheres a 

CIAGA cria a Barbearia Feminina

A barbearia atende um grande público feminino

bordo, considerando o pernoite em 
suas instalações, com cerca de 170 
mulheres na Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM), além de Praças, Oficiais 
e Servidoras Civis; o CIAGA, ino-
vou e tornou-se pioneiro neste es-
paço exclusivo para mulheres e em 
parceria com um Salão ligado ao 
Projeto Saúde e Beleza Corporati-
va e apoio da Casa do Marinheiro, 
disponibiliza serviços de corte, ma-

nicure e esteticista.  
A “Barbearia Feminina”, que fun-
ciona desde o final de 2015, tem 
dado resultado positivo quanto à 
aceitação do público feminino do 
CIAGA, contribuindo para o bem-
estar organizacional e qualidade 
de vida da tripulação tendo ainda a 
possibilidade de oferecer esses ser-
viços às mulheres militares e servi-
doras civis da MB de outras OM do 
Complexo da Av. Brasil.


