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CT Nicola assume o comando do Navio Balizador “Faroleiro Mário Seixas”

A cerimônia de Passagem de Comando aconteceu a bordo do navio em Paranaguá-PR, com

a presença de público restrito em virtude das medidas de combate à pandemia do coronavírus

O Navio Balizador “Faroleiro Mário Seixas” (NBFMS H-26) tem um novo comandante a

partir de sexta-feira, 31 de julho, o Capitão-Tenente Nicola da Rocha Passos Marin. A cerimônia de

Passagem de Comando foi presidida pelo Encarregado do Serviço de Sinalização Náutica do Sul-

Sudeste, Capitão de Corveta Fabiano Correia das Neves, e aconteceu a bordo do navio, no cais da

Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) em Paranaguá-PR, com a presença de público restrito em

virtude das medidas de distanciamento social para o combate à pandemia do novo coronavírus. O

atual comandante substitui o Capitão-Tenente Bernardo Dias de Souza.

O  Capitão-Tenente  Nicola  é  graduado  em  Ciências  Navais,  com  especialização  em

Armamento e possuiu cursos de aperfeiçoamento para Oficiais de Superfície e curso de Estado-

Maior para Oficiais Intermediários. O militar já exerceu a função de Chefe da Seção de Operações

do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Sul (ComGptPatNavS).

Características

O Navio Balizador  “Faroleiro  Mário  Seixas”  é  o primeiro  navio  da Marinha do Brasil  a

ostentar esse nome em homenagem ao Faroleiro Mário Seixas dos Santos. Subordinado ao Serviço

de Sinalização Náutica do Sul-Sudeste (SNN-8), Organização Militar em atividade junto à CPPR,

tem  a  função  de  executar  serviços  de  balizamento  e  sinalização  náutica  na  área  marítima  do

Comando do 8º Distrito Naval (Com8DN). A atuação abrange o litoral dos Estados de São Paulo e
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Paraná com intenso fluxo de navios devido à existência de dois dos maiores portos comerciais do

Brasil: Santos e Paranaguá.

O “Bode Aguerrido” – apelido do navio – foi incorporado à Marinha do Brasil em janeiro de

1984 e tem deslocamento de 234 toneladas. Possui 35 metros de comprimento e 6,6 metros de boca

(largura). Atualmente, o navio possuiu uma tripulação de 20 militares, sendo 3 Oficiais e 17 Praças.

A cerimônia de Passagem de Comando. 
Fotografia: Capitania dos Portos do Paraná.

Contato:
Comunicação Social da Capitania dos Portos do Paraná
Telefone: (41) 3721-1503
Email: c  ppr.comsoc  @marinha.mil.br
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