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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Comando do 8º Distrito Naval forma mais uma turma de
Marinheiros Recrutas

Em mais uma etapa de formação de pessoal em sua área de jurisdi-
ção, o Comando do 8º Distrito Naval conclui no dia 06 de junho, o Estágio
de Instrução e Adaptação de 79 marinheiros recrutas (MN-RC), sendo 60
formados na sede do Comando, em São Paulo, e mais 19 na Capitania Flu-
vial do Rio Paraná (CFRP).  

Marinheiros desfilam em continência ao Pavilhão Nacional no Com8ºDN

Durante a solenidade em São Paulo, realizada em 04 de junho, os
formandos  ingressaram  no  pátio  de  formatura  marchando  ao  som  da
canção Cisne Branco e sob os olhares orgulhosos de seus familiares. Em
sua exortação, o Comandante do 8º Distrito Naval, Vice-Almirante Claudio
Henrique Mello de Almeida, destacou o esforço pessoal empreendido por
cada formando, durante o Estágio, e os concitou a manter os valores e
tradições da Marinha do Brasil.



O  MN-RC  Vinicius  Henry  Fernandes  Giglio  recebeu  num  prêmio
especial por ter se destacado de sua turma. 

Em Foz do Iguaçu, a cerimônia  que ocorreu em 06 de junho, foi
presidida pelo Capitão dos Portos do Rio Paraná, Capitão de Fragata Niemer
Gomes  Rickmann,  que  na  ocasião  premiou  o  aluno  MN-RC  Juan  Carlo
Herber Strohhecker, primeiro colocado da turma.

Os MN-RC formados no COM8ºDN serão distribuídos nas OM da MB
localizadas no Estado de São Paulo, subordinadas ou não àquele Comando
de Distrito. Já os formandos na CFRP serão distribuídos pelas OM situadas
nas cidades de Paranaguá, Foz do Iguaçu e Guaíra.

Em ambas as cerimônias,  era notória  a satisfação dos formandos,
bem como de seus familiares, pela nova etapa que iniciam em suas vidas.
Emocionada, a mãe do MN-RC Strohhecker, formando em Foz do Iguaçu,
declarou que seu filho, como militar “será um homem honrado e cada dia
melhor”.

Por  cerca  de  três  meses,  os  alunos  vivenciaram  uma  rotina  de
estudos  intensa,  abordando  as  disciplinas  de  Formação  militar  naval,
Armamento,  Organização  Básica  da  Marinha,  Fatos  e  Tradições  Navais,
Documentos  Administrativos,  Comunicações  Navais,  Ordem  Unida,
Combate  a  Incêndio,  Higiene  e  Primeiros  Socorros,  Noções  de  Taifa  e
Treinamento Físico Militar.

Instrutor-Padrão e 1º colocado de turma em Paranaguá, prestes a receber
premiação do Capitão dos Portos do Rio Paraná


