
 

 

 

Almirante de Esquadra Arnaldo de Negreiros Jannuzzi 

 

(Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha) 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 30 de agosto de 1916, e ingressou na Escola Naval em 

12 abril de 1934. Foi nomeado segundo-tenente em 1938, e sua primeira comissão foi no 

Navio-Auxiliar Prudente de Moraes. Foi promovido a primeiro-tenente em 1940.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, esteve embarcado no EncouraçadoSão Paulo, 

defendendo o porto de Recife. No posto de capitão-tenente, em 1947, exerceu seu primeiro 

comando, no Caça-Submarino Guaíba. 

Como capitão de corveta, em 1954, assumiu a direção do Centro de Instrução de 

Oficiais da Reserva da Marinha, cumulativamente com o Centro de Esportes da Marinha. No 

posto de capitão de fragata, assumiu a função de imediato do Cruzador Barroso, navio 

capitânia da Esquadra.  



 

Na década de 60, no posto de capitão de mar e guerra, foi designado para participar da 

Comissão Fiscal de Navios na Europa e, posteriormente, nomeado para assumir a direção da 

Base Naval do Recife, em 1961. 

No ano de 1962, foi designado para a direção do Colégio Naval, seguindo depois para 

participar do Grupo de Recebimento do Navio-Aeródromo Ligeiro Minas Gerais, na 

Holanda, sendo o responsável técnico e administrativo durante a fase final do recebimento do 

primeiro navio-aeródromo da Esquadra, assumindo posteriormente, em 1964, seu comando. 

Durante este período exerceu cumulativamente o Comando Interino da Força Aeronaval.  

Foi promovido a contra-almirante em 6 de setembro de 1966 e, no ano seguinte, 

designado para exercer a direção do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, mantendo-se 

neste cargo por mais de seis anos, período em que foram construídos seis navios-patrulha 

costeiros: Piratini, Pirajá, Pampeiro, Parati, Penedo, e Poti.  

Como almirante de esquadra, assumiu a Diretoria-Geral do Material da Marinha em 

1973 e, no ano seguinte, a Diretoria-Geral de Navegação e a Diretoria-Geral do Pessoal da 

Marinha. Faleceu em 18 de março de 2006, aos 90 anos de idade. 


