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CIAGA recebe 
o Prêmio 
“Excelência 
em Gestão”

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 Simpósio 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 representantes das demais 
Forças Armadas, da Academia e 
de empresas reconhecidas pela 
excelência em gestão.
O Simpósio teve como tema os 
“10 anos do Programa Netuno” – 
Excelência em Gestão na Marinha 
do Brasil”. A abertura do evento 

CIAGA participa da 12ª edição do 
Festival Âncora Social

O CIAGA participou no dia 24 de ju-
nho de 2017, da 12ª edição do Fes-
tival Âncora Social realizada na Casa 
do Marinheiro (CMN), com entrada 
gratuita para toda Família Naval. O 
Centro de Instrução foi representado 
pela Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) que, 
por meio de seus alunos, mostraram a 
forma de ingresso à Escola e a rotina 
vivenciada pelos jovens alunos ao lon-
go 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 mi-
litares, servidores civis e dependentes, 
contribuindo para a qualidade de vida 
desse público.

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

foi realizada pelo Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo 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. 
Em seguida houve a apresentação 
de boas práticas pela Policlínica 
Naval de São Pedro da Aldeia 
(PNSPA) e as palestras: “Gestão 

para a Excelência: o caminho para 
um Brasil melhor” do Sr. Gleisson 
Cardoso Rubin; “Felicidade dá 
Lucro” do Sr. Márcio Fernandes; 
“O conhecimento, a inovação 
e a Construção do Futuro das 
Organizações” do Sr. Evandro 
G. Lorentz; “O desenvolvimento 
Sustentável e o Futuro do Brasil” 
do Sr. Sérgio Besserman Vianna; e 
“Equipes de Alta Performance” do 
Sr. Paulo Storani.     
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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 Familiar, 
que contou com a presença do 
Ministro do Desenvolvimento Social, 
Osmar Terra, além de militares das 
Forças Armadas, gestores públicos, 
servidores das unidades de compra, 
membros de universidades federais 
e da Rede de Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica 
e representantes 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 

CIAGA recebe Simpósio de Compras de 
Alimentos da Agricultura Familiar

O Simpósio aconteceu no auditório do CIAGA

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.

Ministro Osmar Terra conheceu os expositores que participaram do evento
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CIAGA 
organiza 
Festa 
Junina 
para alunos 
do PROFESP

O CIAGA organizou 
no dia 29 de junho de 
2017, a Festa Junina 
para os alunos do 
Programa Força nos 
Esportes. Os cerca de 
100 jovens e crianças 
que participam do 
Programa em nosso 
Centro de Instrução 
tiveram a oportunida-
de de interagirem ao 
som de boa música e 
comidas típicas.

O CIAGA realizou no dia 30 de ju-
nho de 2017, a cerimônia de en-
cerramento -  pela primeira vez 
no ano -  do Estágio Preparatório 

CIAGA conclui ESPOC 01/2017

para Oficiais Nomeados ou Desig-
nados para Capitanias, Delegacias 
e Agências (ESPOC), segunda fase, 
ensino presencial. 
A turma foi composta por 44 oficiais 
que, durante três semanas de es-

tágio, estudaram di-
versos assuntos atre-
lados às funções em 
suas respectivas Ca-
pitanias, Delegacias 
ou Agências, como 
simulações de inspe-
ção naval, análises 
de processos, normas 
técnicas, construção, 
alteração, reclassifi-
cação e regulariza-
ção de embarcações, 
transporte de cargas, 
entre outras matérias. 
As aulas presenciais 
foram divididas entre 
o CIAGA, Diretoria de 
Portos e Costas, Capi-
tania de Portos do Rio 
de Janeiro, Tribunal 
Marítimo e Escola de 

Guerra Naval.
A cerimônia foi presidida pelo 
Comandante do CIAGA, Contra-
Almirante Vanley Monteiro Soares, 
que entregou ao final os certificados 
para os alunos.
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Na manhã do dia 5 de julho 
de 2017, o CIAGA recebeu 
33 alunos do ensino médio 
da Escola Municipal Padre 
Manuel da Nóbrega, loca-
lizada no bairro de Ramos. 
As crianças assistiram ao ví-
deo institucional do Centro 
de Instrução e,  na sequên-
cia, visitaram alguns luga-
res do CIAGA, como salas 
de aula, Grêmio de Vela e 
Remo da EFOMM, campo 
de esportes, Centro de 
Simuladores e a Alame-
da Alegrete. Essas visitas 
de escolas e cursos têm 
o objetivo de motivar e 
incentivar os jovens es-
tudantes a conhecerem 
a carreira dos Oficiais 
da Marinha Mercante.

CIAGA recebe visita da escola municipal 
Padre Manuel da Nóbrega

No dia 7 de julho de 2017 foi 
realizada no CIAGA a Cerimô-
nia de Encerramento da pri-
meira turma neste ano do Cur-
so de Aperfeiçoamento para 
Oficial de Máquinas (APMA), 
que contou com 32 alunos. O 
evento foi presidido pelo Co-
mandante do Centro de Instru-
ção, Contra-Almirante Vanley. 
Durante a cerimônia foram ho-
menageados a Tenente Raquel 
Apolaro, a pedagoga Sandra 
Regina Pereira de Miranda e o 
professor e Paraninfo Aristóte-
les de Mello.
O APMA destina-se a habili-
tar o Oficial de Máquinas para 
exercer as funções inerentes ao 
Subchefe e Chefe de Máquinas. 
Dentre as disciplinas do curso 
estão termodinâmica aplicada, 
hidromecânica, gerenciamento 
de máquinas marítimas e siste-
mas associados, construção e 
reparo naval, entre outras. 

CIAGA conclui 1ª turma do APMA do ano
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O CIAGA recebeu entre os dias 6 
e 9 de julho de 2017, a Olimpíada 
Brasileira do Saber (OBS). Durante 

CIAGA recebe Olimpíada Brasileira do Saber

esse período, cerca de 80 alunos 
de escolas públicas e particulares 
de todo o Brasil participaram  de 
provas objetivas, quiz de Matemá-
tica, Ciências da Natureza, deba-

tes, desafio tecnoló-
gico, competição de 
barcos, robôs e pa-
lestras nas depen-
dências do Centro 
de Instrução, como 
auditório, quadra, 
piscina e laboratório 
de informática. 
A OBS, que foi cria-
da em 2014, é idea-
lizada por Professo-
res de Escolas Públi-
cas e Privadas (PEPP) 
e tem o objetivo de 
estimular o interesse 
dos estudantes bra-
sileiros para a Arte, 
Matemática, Racio-
cínio Lógico, Língua 
Estrangeira, Ciên-
cias da Natureza e a 
Educação Tecnológi-

ca. Estudantes de escolas públicas 
e particulares  do Brasil, a partir do 
9º ano do Ensino Fundamental até 
a 3ª série do Ensino Médio podem 
participar da Olimpíada.

Os alunos da Escola de Formação de Ofi-
ciais da Marinha Mercante (EFOMM) par-
ticiparam, entre os dias 4 a 12 de julho, 
da Comissão Mercantex 2017, a bordo 
do Navio de Desembarque de Carros de 
Combate (NDCC) Garcia D’Ávila. A comis-
são deu a oportunidade para 168 futuros 
profissionais do mar  conhecerem a rotina 
do navio e as atividades pertinentes aos 
oficiais de Náutica e Máquinas. 
Durante o percurso com destino ao porto 
de São Sebastião, na costa do litoral norte 
de São Paulo, esses alunos acompanha-
ram adestramento de marinharia, a desa-
tracação e atracação do NDCC, reconhe-
ceram boias de balizamento, carta náuti-
ca, equipamentos da Praça de Máquinas, 
do Passadiço, navegação astronômica, ob-
servaram exercícios de decolagem e pouso 
de aeronaves no convés de voo e de Com-
bate a incêndio. Além dos ensinamentos 
obtidos durante a viagem, os integrantes 
da Comissão tiveram a oportunidade de 
assistirem à 44ª Semana de Vela de Ilha-
bela, que mais uma vez contou com a par-
ticipação dos velejadores da EFOMM.

Alunos da EFOMM participam da Comissão Mercantex 2017
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►

A Escola de Formação de Ofi-
ciais da Marinha Mercante 
(EFOMM) conquistou o 5º lugar 
durante a 44ª Semana de Vela 
de Ilhabela, em Santos (SP). O 
Diário de Bordo da embarca-
ção foi considerado o mais re-
levante de toda a Regata.
A competição contou com ve-
lejadores de todos os lugares 
do mundo e tem a caracterís-
tica de reunir variadas classes 
de veleiros e com distintas tri-
pulações, de diversas faixas 
etárias. Tornou-se uma tradi-
ção da EFOMM estar sempre 
presente na Semana de Vela 
de Ilhabela, o que demonstra 
a capacidade e determinação 
de nossos alunos em participar 
de importantes competições do 
calendário esportivo.

EFOMM conquista 5º lugar na 44ª Semana de 
Vela de Ilhabela

O CIAGA recebeu entre os dias 19 
e 20 de julho de 2017, a sua Ins-
peção Administrativo Militar (IAM). 
O Diretor de Portos e Costas (DPC),  
Vice-Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, Inspetor Chefe, condu-

CIAGA recebe IAM 2017

ziu as Inspeções em nosso Centro 
de Instrução. No primeiro dia hou-
ve breve apresentação do Coman-
dante do CIAGA, Contra-Almirante 
Vanley Monteiro Soares. Em segui-
da, o Comandante do CIAGA convi-
dou o DPC para percorrer algumas 

instalações: cozinha do CIAGA, 
lavanderia, alojamento dos tercei-
rizados, simulador do passadiço, 
obras do simulador de máquinas, 
camarotes novos da EFOMM, paiol 
de mantimentos, biblioteca, la-
boratório de máquinas, salas das 

7

CIAGA EM FOCO2º SEMESTRE



Companhias da EFOMM, ca-
marotes da EFOMM, compar-
timentos da Sociedade Aca-
dêmica da Marinha Mercante 
(SAMM), cozinha da EFOMM, 
alojamentos dos Marinheiros, 
Cabos, Sargentos e Subofi-
ciais, paiol de armamento, 
SECOM, Praça D’Armas e ca-
marotes dos Oficiais.
No segundo dia, o DPC reu-
niu-se com a tripulação do 
CIAGA no Auditório Alte. 
Newton Braga e, na sequ-
ência, no auditório do Bloco 
do Comando, junto aos ins-
petores da DPC, onde foram 
expostas as observações re-
gistradas, sugestões e pontos 
a melhorar. Após o congra-
çamento no Salão Nobre do 
Bloco do Comando, os alunos 
da EFOMM desfilaram em 
continência ao DPC.

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu en-
tre os dias 4 a 6 de agosto de 2017, 
a comitiva da Escola Preparatória 
de Cadetes do Ar (EPCAR) e tam-
bém integrantes da Escola de Es-
pecialistas  da Aeronáutica (EEAR), 

CIAGA recebe II MERCAER

para a realização da II MERCAER. 
Durante este período, os alunos 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM), 
da EPCAR e EEAR competiram em 
diversas modalidades esportivas, 
como futebol, basquete, natação, 
orientação, atletismo, judô, en-

tre outras. O principal objetivo da 
MERCAER é a integração entre as 
escolas de modo que prevaleça o 
espírito esportivo, camaradagem, 
valores morais e respeito mútuo 
entre os alunos, fortalecendo os 
laços de amizade entre os futuros 
profissionais do mar e do ar.
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Alunos da 
EFOMM participam 
de peregrinação 
religiosa-cultural
Os alunos da Escola de 
Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante 
(EFOMM) participaram, 
no dia 10 de agosto de 
2017, de uma peregri-
nação religiosa-cultural, 
coordenada pelo Cape-
lão do CIAGA, Primei-
ro-Tenente (Capelão 
Naval) Renato da Sil-
va Machado. O evento 
constou de uma Missa 
Solene em Memória aos 
Marinheiros Mortos em 
Operação de Guerra no 
Mar na Igreja Nossa Se-
nhora da Candelária e 
visitas a algumas igrejas 

e catedrais como as de 
Santa Cruz dos Milita-
res, Nossa Senhora do 
Rosário, São Benedito 
dos Homens Pretos e 
Nossa Senhora  do Car-
mo.  Além destas igrejas 
foram visitados o Com-
plexo Religioso do Largo 
da Carioca, composto 
pelo Convento Santo 
Antônio, o Museu e a 
Igreja São Francisco da 
Penitência e a Igreja do 
Mosteiro de São Ben-
to, que teve como guia 
Dom Bernardo, monge 
deste mosteiro que já 
abrigou a Escola Naval 
nos seus primórdios.

Momento em que os alunos estão aguardando o início da prova

CIAGA realiza provas para o Processo Seletivo EFOMM 2018

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) realizou nos 
dias 19 e 20 de agosto de 2017, o 
Processo Seletivo para admissão à 
Escola de Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM). O Processo Sele-
tivo reuniu um total de 6.218 can-

didatos, que concorrerão às 170 
vagas para o Rio de Janeiro. No 
primeiro dia os candidatos fizeram 
prova de Português, Redação e In-
glês, enquanto no último dia foram 
realizadas provas de Matemática 
e Física. Os aprovados terão pela 
frente as etapas de Seleção Psico-

física (SP),  Teste de Suficiência Fí-
sica (TSF), Período de Adaptação 
e verificação de documentos. Os 
aprovados se tornarão após três 
anos de curso e um ano de estágio 
obrigatório, Segundos Oficiais de 
Náutica ou Máquinas da Marinha 
Mercante Brasileira.
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CIAGA inaugura 
nova sala de aula 
com moderna 
tecnologia 
audiovisual

No dia 1º de setembro de 
2017, o CIAGA inaugurou 
mais uma sala de aula, 
desta vez patrocinada pela 
Praticagem de Paranaguá. 
O evento contou com a 
presença do Diretor-Presi-
dente do Conselho Nacio-
nal de Praticagem (CONA-
PRA), Gustavo Martins. Em 
março a Praticagem de São 
Paulo também inaugurou 
uma sala de aula compos-
ta por modernas tecnolo-
gias visuais. O Centro de 
Instrução recebe ao longo 
do ano centenas de alunos 
pertencentes ao Programa 
do Ensino Profissional Ma-
rítimo (PREPOM).

Na manhã do dia 28 de agosto de 
2017, foi assinado o acordo de co-
operação e apoio entre o Centro 
de Instrução Almirante Graça Ara-
nha (CIAGA) e o Instituto Rumo ao 
Mar (RUMAR). O ato foi realizado 
através de uma breve cerimônia no 
auditório do  Bloco do Comando, 
com a participação do Presiden-
te do Instituto, Cristiano da Rocha 
Miranda Pontes, Comandante do 
CIAGA e alunos membros do Grê-

Cooperação entre Instituto Rumar e CIAGA fortalece 
as atividades náuticas dos alunos da EFOMM

Membros do Instituto ao lado do Comandante do CIAGA e alunos da EFOMM

mio de Vela e Remo da EFOMM 
(GVREFOMM), intermediários do 
acordo. 
O Instituto RUMAR é uma Organi-
zação da Sociedade Civil de Inte-
resse Público (OSCIP) e tem como 
missão social resgatar e fomentar a 
conscientização do uso das Águas 
Jurisdicionais  Brasileiras, para que 
o Brasil alcance seu destino de 
potência marítima. Com o acordo 
assinado serão realizados cursos 
voltados à oceanografia, meteoro-

logia, monitoramento de impactos 
ambientais, entre outras ativida-
des.
No ato, o Comandante do CIAGA 
frisou a importância do acordo 
para o aprimoramento e conhe-
cimento técnico-profissional no 
que tange às atividades náuticas 
contidas na estrutura curricular da 
formação acadêmica dos alunos, 
o que contribuirá para o fortale-
cimento da mentalidade marítima 
dos mesmos.
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Na manhã do dia 30 de agosto de 
2017, o Centro de Instrução Almi-
rante Graça Aranha (CIAGA) rece-
beu a visita de 40 alunos do Colé-
gio Militar de Juiz de Fora (CMJF). 
A visita faz parte do Pedido de 

Alunos do Colégio Militar de Juiz de Fora 
visitam CIAGA

Cooperação de Instrução (PCI). O 
evento possibilitou aos alunos do 
CMJF conhecerem um pouco mais 
a estrutura do nosso Centro de Ins-
trução e da Escola de Formação 
de Oficiais da Marinha Mercante 
(EFOMM), estimulando esses jovens 

estudantes a ingressar na carreira 
de Oficial da Marinha Mercante 
Brasileira. Os alunos percorreram 
algumas instalações como o Grê-
mio de Vela e Remo, laboratórios, 
complexo esportivo, Centro de Si-
muladores e Alameda Alegrete.

Na manhã de sábado, 
02 de setembro de 2017, 
foi realizado no CIAGA, 
o tradicional Almoço dos 
100 Dias, presidido pelo 
Comandante do CIA-
GA. Durante o evento 
os alunos do 3º ano da 
EFOMM, Turma Capitão 
de Longo Curso (CLC) 
Carlos Rubens Caminha 
Gomes, receberam seus 
familiares para almoçar 
no ginásio deste Centro 
de Instrução. O almoço 
também contou com a 
presença do Paraninfo 
Geral CC(FN) Rodrigo 
Souza, o responsável 
pela adaptação militar 
inicial dos alunos em 
2015. 

Alunos da EFOMM Recebem a família para 
almoço aom Almirante do CIAGA
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CIAGA realiza passeio cultural com 
alunos do PROFESP

Na terça-feira, dia 05 de setembro 
de 2017, o CIAGA organizou um 
passeio cultural na cidade de Petró-
polis (RJ) com alunos do Programa 
Forças no Esporte (PROFESP). Os 
estudantes atendidos pelo CIAGA 

A Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM) 
participou de dois Desfiles Milita-
res do 7 de setembro, em 2017. 
Um na Av. Presidente Vargas, Cen-
tro do Rio de Janeiro (RJ) e o ou-
tro na cidade de Juiz de Fora, no 
Estado de Minas Gerais (MG). Em 
ambos  a Marinha Mercante Brasi-
leira foi representada por desfiles 
com muita marcialidade, levando a 
Bandeira do Brasil e a do Centro 
de Instrução Almirante Graça Ara-
nha (CIAGA) junto ao grupamento 
formado por alunos dos três anos 
da Escola. 

EFOMM participa de Desfiles Militares 
do 7 de setembro
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tiveram a oportunidade de visitar 
o Museu Imperial de Petrópolis, a 
Catedral São Pedro de Alcântara, 
o Palácio de Cristal de Petrópolis, 
além do Museu Santos Dumont e 
o Parque Cremerie e viram de per-
to os diversos aparelhos históricos 

que remontam o Período Imperial 
brasileiro, corroborando com sua 
formação cívica. O Programa é 
realizado no Centro de Instrução 
desde 2014 e atende cerca de 100 
alunos de diversas escolas públicas 
do Rio de Janeiro.



O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) realizou, 
no dia 7 de outubro de 2017, no 
Clube Naval Charitas (CNC), em 
Niterói (RJ), a 45º Regata a Vela 
do CIAGA, com os patrocínios da 
POUPEX, Empresa Gerencial de 
Projetos Navais (EMGEPRON), Con-
selho Nacional de Praticagem (CO-
NAPRA), Fundação de Estudos do 

CIAGA realiza 45º Regata a Vela

Mar (FEMAR) e Instituto de Ciências 
Náuticas, apoio do CNC e Centro 
de Capitães da Marinha Mercante. 
O evento contou com a presença 
de autoridades militares, membros 
da Comunidade Marítima, parcei-
ros do CIAGA e familiares. 
O tempo parcialmente nublado, 
com bons ventos, contribuiu para 
o sucesso da competição. A Regata 
CIAGA tem grande importância no 

cenário esportivo, fazendo parte do 
Calendário Oficial da Federação 
de Vela do Estado do Rio de Janei-
ro.  O Departamento de Formação 
Marinheira do CIAGA tem como 
objetivo promover e fomentar as 
atividades náuticas, desenvolvendo 
nos alunos a “mentalidade” mari-
nheira, fazendo despertar neles o 
sentimento e a vocação pelos usos, 
costumes e tradições do mar. 
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Em setembro, o Centro de Instru-
ção Almirante Graça Aranha (CIA-
GA) inseriu no seu site um espaço 
para agendamento de visitas guia-
das em suas instalações. Coorde-
nadas pelo setor de Comunicação 
Social, os visitantes percorrerão 
laboratórios, complexo esportivo, 

auditório, Centro de Simuladores, 
salas de aula e terão a oportunida-
de de tirar dúvidas sobre a carreira 
da Marinha Mercante. A abertura 
para visitantes visa ampliar o diá-
logo com a sociedade para fortale-
cimento da mentalidade marítima 
e despertar o interesse pela carrei-

ra na Marinha Mercante.
Os interessados, tanto pessoas físi-
cas quanto jurídicas, devem enviar 
e-mail para carolina.cunha@mari-
nha.mil.br com a data de interesse 
e o número de visitantes. As visitas 
ocorrem às terças-feiras das 9h até 
às 11h30 por demanda.

CIAGA cria um Canal para receber interessados 
em conhecer suas instalações

CIAGA celebra Dia do Mestre

No dia 16 de outubro de 2017 o 
Centro de Instrução Almirante Gra-
ça Aranha (CIAGA) comemorou o 
Dia do Mestre com um almoço em 
homenagem ao Corpo Docente no 
Salão Nobre. O evento contou com 
a participação do Diretor de Portos 

e Costas, Vice-Almirante Wilson 
Pereira de Lima Filho e do Coman-
dante do CIAGA,  Contra-Almirante 
Vanley Monteiro Soares. Durante o 
almoço foram homenageados com 
o título de “Professor Padrão” os 
seguintes docentes: Derivaldo Ca-
milo Duarte da Silva (Curso Espe-
cial de Operador ARPA), 1T(RM2-T) 
Flávia Ernesto de Oliveira da Silva 

(Informática), Luiz Fernando Silva 
(Letras/Português), Elizabeth Fáti-
ma Lourenço (Matemática e Resis-
tência de Materiais) e Viviane da 
Costa Ferreira (Ed. Física). Após 
o almoço os  alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) desfilaram em 
continência ao Diretor de Portos e 
Costas.

Comandante do CIAGA na entrega do diploma do “Professor Padrão”O Diretor de Portos e Costas também homenageou os professores do CIAGA
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Na quarta-feira, 18 de ou-
tubro de 2017, os alunos 
da Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mer-
cante (EFOMM) celebra-
ram o Dia do Comandante 
do Corpo de Alunos (Com-
CA). Entre as atividades re-
alizadas houve Cerimonial 
à Bandeira com o Hino Na-
cional, Treinamento Físico 
Militar (TFM) com corrida 
em pelotão no entorno do 
CIAGA e, no final da tarde, 
ocorreu o Festival Interno 
da Canção (FIC), onde os 
alunos se apresentaram 
para jurados composto 
pelo ComCA, alunos vet-
eranos e Comandantes de 
Companhias. Os grupos 
“Fera Soul” e “Cappuc-
cino da Copa” ganharam 
a premiação na Categoria 
Profissional, e os grupos 
“Bravo 02” e “11 Homens 
e um Sylvio” ganharam 
a premiação na Catego-
ria Chuveiro. O Dia do 
ComCA tem como obje-
tivo estimular o espírito 
de corpo entre os alunos e 
homenagear o ComCA CF 
Rodrigo.

Alunos da EFOMM Celebram o Dia do Comandante 
do Corpo de Alunos

Legenda: Alunos da EFOMM se apresentam para jurados

Jurados elegem as melhores apresentações na Categoria Chuveiro e Profissional.
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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) abriu as 
portas, no dia 25 de outubro de 
2017, para a confraternização do 
Jubileu de Ouro da Turma Honório 
Luiz de Vargas, formados em 1967, 
à época Escola de Formação de 
Oficiais da Marinha Mercante do 
Rio de Janeiro (EMMRJ). Durante 

CIAGA Celebra Jubileu de Ouro Turma 1967

CMG (RM1-S) ÂNGELA MARIA SOARES LIMA com a CC FABIANA, 
médica  do Departamento de Saúde, e a tripulação feminina. 

o dia os integrantes da turma as-
sistiram à apresentação do vídeo 
institucional do CIAGA, do vídeo 
Minuto Mercante e percorreram as 
instalações da Escola de Formação 
da Marinha Mercante (EFOMM), 
de maneira que relembrassem os 
bons momentos e aproveitassem 
para mostrar aos filhos, netos e es-
posas o lugar onde se formaram e 
viveram parte importante de suas 

vidas. Após as visitações, na pre-
sença do Comandante do CIAGA, 
os ex-alunos descerraram a placa 
alusiva à turma, na Galeria do Ju-
bileu de Ouro, e puderam confra-
ternizar em um delicioso coquetel 
oferecido pelos próprios ex-alunos. 
A presença ilustre destes, mantém 
viva a memória da Marinha Mer-
cante brasileira e reforça os laços 
entre a Escola e os praticantes. 

Em alusão ao Outubro Rosa, movi-
mento internacional que ocorre no 
mês de outubro com objetivo prin-
cipal de ressaltar a necessidade da 
prevenção e do diagnóstico precoce 
do câncer de mama, o CIAGA con-
vidou a CMG (RM1-S) ÂNGELA 

MARIA SOARES LIMA para realizar 
a palestra sobre a “Prevenção do 
câncer ginecológico” no Auditório 
Almirante Newton Braga para a 
tripulação do CIAGA e das OM da 
subárea 4, como COMRJ e BAMRJ. 
A palestrante ressaltou a importân-
cia do autoexame das mamas e da 
realização do exame preventivo 

anual, com o ginecologista, a fim 
de diagnosticar o câncer de colo 
de útero transmitido pelo vírus HPV 
em fase inicial. Além disso, enfati-
zou que uma vida equilibrada, com 
uma alimentação saudável, prática 
de atividades física, livre do tabag-
ismo e de etilismo é fundamental 
para evitar qualquer doença.

CIAGA realiza Palestra sobre a Prevenção do 
Câncer de Mama

Entrega de lembrança do CIAGA para a palestrante em 
agradecimento a excelente palestra.
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No dia 27 de outubro de 2017, 
o Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) realizou 
cerimônia em cumprimento aos 
militares e servidores civis indicados 
para concorrer o honroso prêmio 
Militares/Servidor Civis Padrão, que 
são conferidos, respectivamente, 
àqueles que possuem, no míni-
mo, um ano de efetivo serviço no 
CIAGA; têm conduta exemplar nos 

SO CORRÊA recebe prêmico do Comandante do CIAGA. CMG (RM1) LEITE parabeniza servidor civil Levi.

Comandante do CIAGA premia Militares e 
Servidor Civil Padrão

requisitos de: assiduidade, pon-
tualidade e ausência de qualquer 
tipo de punição; realizaram suas 
tarefas, pela eficiência e entusi-
asmo, de forma destacada; e con-
tribuíram com sugestões para a 
melhoria dos serviços.
Na categoria SO/SG foram indi-
cados os militares SO CORRÊA, 
SO NASCIMENTO, SO EMERSON, 
SG WILLIAN CRUZ e SG FAGNER. 
Na categoria CB/MN foram in-

dicados os militares CB VIVIAN e 
CB JUSTO. Na categoria servidor 
civil, foram indicados os servidores 
Sônia Colonese, Fuly, Sergio Von, 
Paulo Roberto, Levi, Augusto, Flo-
riano. Os vencedores SO CORRÊA, 
CB JUSTO e Levi receberam do Co-
mandante do CIAGA o certificado 
de Militares/Servidor Civil Padrão e 
prêmio. Após a cerimônia os vence-
dores puderam, em um churrasco, 
confraternizar com a tripulação.

CIAGA apoia Escoteiros do Brasil

Nos dias 28 e 29 de outubro 
de 2017, o Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA) 
recebeu a União dos Escoteiros do 
Brasil – Região do Estado do Rio de 
Janeiro em suas instalações para 

realização do 27º Elo Nacional, um 
acampamento escoteiro com mais 
de 150 jovens na faixa de 11 a 17 
anos, para encontro com o tema 
“Desenvolvimento Sustentável”. 
Dentre as atividades, os alunos 

acamparam no campo de futebol 
do CIAGA, realizaram Cerimonial 
à Bandeira e rodas de conversas 
para debater o tema, que é um dos 
17 objetivos da Organização das 
Nações Unidas (ONU).

Instrutores reunidos para a foto oficial no CIAGA. Escoteiros acampam no CIAGA.
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De 20 a 22 outubro de 2017 acon-
teceu no Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA) o 
evento chamado Katholikós. Trata-
se de um encontro de jovens cató-
licos das academias e escolas mili-
tares das Forças Armadas (FFAA), 
que tem por finalidade desenvolver 
a espiritualidade cristã, além de 
proporcionar a integração, o es-
pírito de corpo e companheirismo 
entre os alunos das diferentes es-
colas. O encontro acontece cada 
ano em uma Força, neste ano, na 
sua quarta edição, ele ocorreu no 
CIAGA, acolhendo os alunos das 
escolas convidadas pelo Arcebis-
po Militar do Brasil, Dom Fernando 
Guimarães. 
O final de semana foi repleto de 
atividades que visavam a comu-
nhão dos cristãos. Além de prega-
ções e workshops, o encontro teve 
momentos fortes de espiritualidade 
como adorações, missas e show 
católico com a Banda da Paróquia 
Santo Afonso e Banda da Comu-
nidade Shalom. Também contou 

CIAGA RECEBE O IV KATHOLIKÓS 
Encontro de Jovens Católicos das Forças Armadas

Encontro de Jovens Católicos das Forças Armadas

com a presença de Dom Fernando 
Guimarães, durante todo o even-
to, além diversas personalidades 
importantes do ambiente católico 
como Padre Paulo Ricardo da Ar-
quidiocese de Cuiabá, Padre Val-
mir, Capelão da Aeronáutica, Dom 
Joel, Bispo Auxiliar do RJ e a Mis-
sionária Nathália, da Comunidade 
Shalom. 

O Aspirante Igor Reinaldo do 
Instituto Militar de Engenharia 
(IME) destacou alguns pontos 
positivos do encontro como as 
palestras e as reuniões nas salas, 
segundo ele o evento foi muito 
dinâmico. “A receptividade dos 
alunos da EFOMM deixou todos 
muito à vontade”, afirmou com 
entusiasmo.

Cerimônia em Homenagem aos servidores civis do CIAGA

CIAGA celebra o 
Dia do Servidor 
Público
No dia 27 de outubro de 2017, o 
Centro de Instrução Almirante Gra-
ça Aranha (CIAGA) homenageou 
os seus servidores civis em uma 
cerimônia na quadra de esportes 
em alusão ao Dia do Servidor Pú-
blico. Durante o evento ocorreram 
as leituras da Ordem do Dia do Di-
retor do Pessoal Civil da Marinha 
e da Mensagem do Comandante 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferreira. 
Na sequência, houve a entrega do 
Prêmio Mérito Funcional, conferido 
aos servidores da Marinha como 
reconhecimento dos bons serviços 
e da conduta exemplar nos exercí-
cios de suas atribuições funcionais 
ao completarem 10, 20 ou 30 anos 
de serviços prestados à Marinha do 
Brasil. 

 Entrega do Prêmio Mérito Funcional aos servidores civis do CIAGA.
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No dia 31 de outubro de 2017, o 
CIAGA inaugurou mais duas sa-
las de aula, desta vez patrocinada 
pela Norsul Navegação SA, Nor-
sulMax SA e Companhia de Nave-
gação NorsulMax Navegação SA. 
O evento contou com a presença 
dos executivos Carlos Carloni, Re-

CIAGA Inaugura duas novas salas de aula 
com Moderna Tecnologia Audiovisual

 CIAGA inaugura duas novas salas de aula Descerramento da placa D 106

nato Costa e Marcos Araujo. Esti-
veram presentes na inauguração, o 
Comandante do CIAGA e o Supe-
rintendente de Ensino. Em setem-
bro, a Praticagem de Paranaguá 
também inaugurou uma sala com-
posta por modernas tecnologias 
visuais. Através destas parcerias 

os alunos da Escola de Formação 
de Oficiais da marinha Mercante 
(EFOMM) e do Programa do Ensi-
no Profissional Marítimo (PREPOM) 
ganham infraestrutura modernas e 
confortáveis para se dedicarem aos 
estudos náuticos.

O CIAGA realizou, no dia 
28 de outubro, o III Torneio 
CIAGA de Xadrez. O even-
to contou com presença de 
militares da Escola de For-
mação de Oficiais da Ma-
rinha Mercante, Academia 
Militar das Agulhas Negras, 
Colégio Naval, Colégio Mi-
litar do Rio de Janeiro, Cor-
po de Bombeiros, Oficiais 
de outras OMs e a comuni-
dade civil. Sagrou-se cam-
peã, a Equipe de Xadrez da 
EFOMM, que é treinada e 
orientada pelo Vice-Almi-
rante (RM1-IM) Hélio Mou-
rinho Garcia Júnior. A equi-
pe destacou-se pelo rápido 
crescimento nas competi-
ções militares, iniciada no 
ano de 2015. Desde sua 
criação, conquistou 3 tor-
neios MercNav, 2 torneios 
MercaEx, Aberto de Xadrez 
AMAN 2017 e por último 
III Torneio de Xadrez CIA-
GA, obtendo um excelente 
aproveitamento, principal-
mente no ano de 2017.

Alunos da EFOMM se destacam em Campeonato de XADREZ
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No dia 31 de outubro de 2017, o CIA-
GA, em parceria com voluntários da 
Wilson Sons, organizou a comemora-
ção do Dia das Crianças para os alu-
nos do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP). Para alunos entre 10 e 14 
anos, o dia começou com contagem 
de histórias, já os alunos com mais 
de 14 anos se divertiram com uma 
dinâmica sobre o tema “como mudar 
o mundo com pequenos gestos”. Em 
seguida, todos os alunos participa-
ram de uma Oficina de Teatro com o 
ator e diretor de teatro Ernesto Pic-
colo, que utilizou o mesmo tema da 
dinâmica. No final, ainda houve um 
espaço para show de talentos onde 
a aluna Dandara Brito, do 1º ano do 
Colégio Estadual José Souza Mar-
ques, se destacou ao cantar sua mú-
sica “As Diferenças”, emocionando 
todos os presentes. 

Após oito anos e um mês prestando serviço como Su-
perintendente de Ensino (SE) no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), despediu-se, no dia 
14 de novembro de 2017, o Contra-Almirante (RM1) 
MARCO ANTONIO GUIMARÃES FALCÃO. Durante 
todo o período em que esteve à frente da SE, o Al-
mirante Falcão deu continuidade ao seu perfil de alto 
padrão profissional e dinamismo, demo nstrados am-
plamente durante sua brilhante carreira como oficial 
da Marinha do Brasil. Neste mesmo dia, o Coman-

Comandante do CIAGA recebe agradecimento de Claudio Vivieiros, Relações Institucionais da Wilson Sons

CIAGA Comemora o Dia das Crianças com os Alunos do PROFESP

Passagem de Superintendência de  Ensino do CIAGA
dante do CIAGA, Contra-Almirante VANLEY MONTEI-
RO SOARES, empossou o Contra-Almirante (RM1) CID 
AUGUSTO CLARO JUNIOR como Superintendente de 
Ensino do CIAGA. Logo após o Cerimonial à Bandeira, 
iniciou-se a Cerimônia de Passagem de Cargo com 
tripulação do CIAGA, formada por militares da ativa, 
da reserva, professores, servidores civis, funcionários 
da fundação de Estudos do Mar (FEMAR) e alunos da 
Escola de Formação da Marinha Mercante (EFOMM). 
Ao final da cerimônia os alunos da EFOMM desfilaram  
em continência em homenagem ao Almirante Falcão.
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CIAGA realiza 
Cerimônia do 
Dia da Bandeira
No domingo, dia 19 de 
novembro de 2017, o 
Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha 
(CIAGA) realizou o Ce-
rimonial alusivo ao Dia 
da Bandeira com par-
ticipação dos militares 
de serviço e dos alunos 
da Escola de Formação 
da Marinha Mercante 
(EFOMM). Após a leitura 
da Ordem do Dia, hou-
ve o canto do Hino da 
Bandeira e a incinera-
ção do antigo Pavilhão 
Nacional. O tradicional 
Cerimonial à Bandeira é 
realizado todos os anos 
na Marinha do Brasil, 
evocando o espírito pa-
triótico e valorizando 
o nosso maior símbolo 
nacional.

O dia 11 de novembro de 
2017 será sempre lembrado 
como um dia especial para as 
30 crianças da comunidade 
Morrinho de Bangu, RJ. Todos 
os anos, os alunos da Escola de 
Formação da Marinha Mercan-
te (EFOMM) coordenam o Dia 
do Sonho no Centro de Instru-
ção Almirante Graça Aranha 
(CIAGA), onde em cada edi-
ção, crianças de uma comu-
nidade do Rio de Janeiro são 
selecionadas para passar o Dia 
do Sonho em nossas instala-
ções. Na 3ª edição, logo pela 
manhã, foram recebidas para 
o café da manhã delicioso e 
seguiram para diversas ativi-
dades recreativas em compa-
nhia dos alunos da EFOMM, 
fechando o dia com distribui-
ção de presentes e repartindo 
o bolo de festa, que simboliza 
a solidariedade e união en-
tre os alunos e as crianças. O 
CIAGA apoia e incentiva ações 
como estas, que são exemplos 
de correção, dignidade e amor 
ao próximo.

Crianças se encantam na 3ª Edição do DIA DO SONHO

Mesa do bolo ornamentada com o tema “sonho”.

Cerimonial à Bandeira



O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) criou, no se-
gundo semestre de 2017, por meio 
da Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante (EFOMM), o 
Grêmio de Eficiência Energética, 
que se tornou importante e neces-
sário em virtude da busca por fontes 
energéticas alternativas e métodos 
mais eficientes do uso da energia 
elétrica. O Grêmio tem o objetivo 
de mudar hábitos e metodologia 
de ensino aos jovens estudantes e 
conta com parcerias da Praticagem 

O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA) recebeu 
das mãos do Contra-Almirante 
(IM) Luiz Roberto Basso, Diretor 
de Administração da Marinha, no 
dia 29 de novembro de 2017, o 
Certificado de Reconhecimento 
pelo Nível de Gestão – Nível 3. 
A solenidade foi realizada pelo 
Núcleo de Excelência da Gestão do 
RJ, durante o VII Seminário de Boas 
Práticas, no auditório da Caixa 
Econômica Federal, no Centro do 
Rio de Janeiro. Além do CIAGA, 
mais 19 Organizações Militares da 
Marinha receberam o certificado.

CIAGA cria Grêmio de Eficiência Energética para os 
Alunos da EFOMM
Brasil, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Escola Naval, 
Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA) e Escola Técnica do Arsenal 
de Marinha (ETAM). 
No momento, os alunos integran-
tes do Grêmio de Eficiência Ener-
gética trabalham na construção 
do Barco Solar, que será capaz de 
competir no Desafio Solar Brasil, 
em dezembro de 2017. Organi-
zado pelo Núcleo Interdisciplinar 
para Desenvolvimento Social (NI-
DES), o ganhador do Desafio via-

ja para competir no Dutch Solar 
Chalenge, na Holanda.  Outros 
projetos do Grêmio são: carro de 
golfe solar, bicicleta elétrica e ilu-
minação externa solar. 
O Grêmio de Eficiência Energé-
tica é fruto do Projeto de Gestão 
e Eficiência Energética - CON 
ENERGIA, que busca a redução 
de custos com energia elétrica e, 
secundariamente, a inserção da 
Marinha do Brasil no atual cená-
rio de energia, em conformidade 
com o mundo moderno.

CIAGA recebe Certificado de Nível de Gestão

CMG (RM1) Corrêa, Encarregado do Planejamento Estratégico do CIAGA, recebeu o certificado

O Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha 
(CIAGA) realizou, no dia 6 
de dezembro de 2017, a 
cerimônia de Entrega de 
Prêmios Escolares EFOMM 
2017, Turma Capitão de 
Longo Curso Carlos Rubens 
Caminha Gomes, no au-
ditório Almirante Newton 
Braga. Compareceram ao 
evento o Diretor de Por-
tos e Costas (DPC) Vice-Al-
mirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, o Comandante 
do CIAGA, Contra-Almiran-
te Vanley Monteiro Soares, 

CIAGA realiza Cerimônia de Prêmios Escolares

CIAGA EM FOCO 2º SEMESTRE

►
22

Comandante da DPC, Comandante do CIAGA e Comandante do Corpo de Alunos entregam 
prêmios aos alunos do 3º ano.



►

No dia 07 de dezembro de 2017 
foi realizada no Centro de Instru-
ção Almirante Graça Aranha a Ce-

o Superintendente de Ensino do 
Centro de Instrução, Contra-Al-
mirante (RM1) Cid Augusto Claro 
Junior, o Comandante do Corpo 
de Alunos da EFOMM, Capitão de 
Fragata Rodrigo Reis Bittencourt e 
o Capitão de Longo Curso Álvaro 
José de Almeida Junior, Presidente 
do Centro de Capitães da Marinha 
Mercante, além de outras autori-
dades militares e representantes 
de empresas de navegação.
A Entrega de Prêmios tem o obje-
tivo de valorizar os alunos do ter-
ceiro ano da EFOMM que conquis-
taram os melhores desempenhos 
escolares durante o 6º semestre 
escolar.

CIAGA EM FOCO2º SEMESTRE

CIAGA forma novos Oficiais da Marinha Mercante

Thiago Ninck e Krichna, maiores médias finais de classificação nos cursos de  Formação de Náutica  e Formação de Máquinas, respectivamente.

rimônia Militar de Declaração de 
Praticantes de Oficiais da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM), Turma Capi-
tão-de-Longo-Curso “Carlos Ru-

bens Caminha Gomes”. 
O evento foi presidido pelo Co-
mandante da Marinha, Almirante 
de Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, contando, também, com 
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O Centro de Instrução Almirante 
Graça Aranha (CIAGA), realizou 
no dia 14 de dezembro a sua ce-
rimônia de encerramento do Pro-
grama Força no Esporte (PROFESP) 
no ano de 2017. O evento contou 
com a presença do Comandante 
do CIAGA, Imediato, Sra. Regina 
Leão, Coordenadora Setorial da 
Pastoral do Menor e seus membros 
e boa parcela da tripulação, além 
de alunos e seus responsáveis ins-
critos em nosso Programa. O even-
to iniciou com a bênção de final de 
ano realizada pelo Capelão, se-
guida por entrega de presentes da 
tripulação que, de forma voluntá-
ria, apadrinhou todos os integran-
tes do programa com presentes de 
Natal. Também houve entrega de 
kits de “Higiene Bucal” pelo Depar-
tamento de Saúde e terminou com 
um lanche para os participantes, 
no ginásio da Organização Militar. 
O CIAGA atende em torno de 100 
crianças e jovens entre 10 e 17 

anos de idade, provenientes das 
Comunidades como Cordovil, Aca-
ri, Amorim, Vila do João e Maré e 
orgulha-se de ser uma das Organi-
zações Militares do Brasil a receber 
o PROFESP. Além da prática espor-
tiva, proporcionada pelo infraestru-

tra do CIAGA composta por cam-
pos de futebol, ginásio, piscinas e 
quadras poliesportivas, as crianças 
e jovens atendidos recebem apoio 
pedagógico, educacional e signifi-
cativo incremento em seus valores 
cívicos e patrióticos.

a participação do  Almirante de 
Esquadra (RM1) e ex-Ministro da 
Marinha, Mauro Cesar Rodrigues 
Pereira, o Diretor-Geral de Nave-
gação, Almirante de Esquadra Pau-
lo Cezar de Quadros Küster e o Al-

mirante de Esquadra (RM1) Airton 
Teixeira Pinho Filho, Presidente da 
Fundação de Estudos do Mar (FE-
MAR), demais autoridades navais, 
representantes da Comunidade 
Marítima, familiares e amigos dos 

formandos. Após a troca de pla-
tinas dos primeiros colocados no 
curso de Náutica e Máquinas, o 
Corpo de Alunos da EFOMM desfi-
lou em continência ao Comandan-
te da Marinha.

Formatura dos alunos da EFOMM Comandante da Marinha acompanhado de autoridades militares.

CIAGA realiza Cerimônia de encerramento do PROFESP 2017

CIAGA EM FOCO 2º SEMESTRE

Comandante do CIAGA com aluno do PROFESP.


