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ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

 

 

 

 

Prezado Oficial-Aluno, 

A Escola de Guerra Naval sente-se honrada em recebê-

lo para realizar o Curso de Estado-Maior para Oficiais 

Superiores (C-EMOS) 2019. 

Esperamos que a estada no Rio de Janeiro seja muito 

agradável, tanto para V.S
a
, quanto para seus familiares. 

Desejamos, ainda, que V.S
a
, durante o curso, enriqueça 

os seus conhecimentos profissionais e contribua com sua 

experiência para o aprimoramento dos ensinamentos aqui 

ministrados. 

A Escola de Guerra Naval deseja que o espírito de 

fraternidade, comum aos homens do mar, se desenvolva 

entre V.S
a
 e seus companheiros de curso e sirva para 

estreitar os laços de amizade e cooperação entre nossas 

Marinhas. 

Bem-vindo a bordo! 

 

 

LUIZ FERNANDO FERREIRA SIGNORELLI 

Capitão de Mar e Guerra (RM1) 

Encarregado do C-EMOS 
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A ESCOLA DE GUERRA NAVAL 

 

 

ASPECTOS HISTÓRICOS 

O primeiro curso destinado a atualizar e aperfeiçoar 

os conhecimentos dos Oficiais Superiores da Marinha do 

Brasil foi o Curso Superior da Marinha, criado em 1911. 

Em 25 de fevereiro de 1914, foi criada uma Escola 

para o ensino naval de guerra, com sede no Rio de 

Janeiro. Posteriormente, em 27 de dezembro de 1930, 

essa Escola foi transformada na Escola de Guerra Naval 

(EGN). 

 

ASPECTOS ATUAIS 

A EGN tem seu ensino presencial composto por três 

cursos: Curso de Política e Estratégia Marítimas     

(C-PEM), Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores 

(C-EMOS) e Curso de Estado-Maior para Oficiais 

Intermediários fase 2 (C-EMOI fase 2). 

O C-EMOS destina-se a ampliar os conhecimentos dos 

Oficiais do Corpo da Armada (CA), do Corpo de 

Fuzileiros Navais (CFN) e do Corpo de Intendentes da 

Marinha (CIM), visando ao exercício das funções de 

estado-maior e de assessoria de alto nível, com ênfase 

nas doutrinas e nas estruturas operativas e 

administrativas da Marinha. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Menor estado da região sudeste, o Rio de Janeiro 

possui a terceira maior população do país, atrás de São 

Paulo e Minas Gerais, e a segunda maior densidade 

demográfica, atrás de Brasília. 

Com o carnaval mais famoso do mundo, o Estado tem 

no turismo uma de suas principais fontes de receita. É 

o principal destino de brasileiros e estrangeiros que 

vêm ao Brasil. A maioria deles visita a capital, Rio de 

Janeiro, que oferece como maiores atrativos as belezas 

naturais do Pão de Açúcar, do Corcovado, da Floresta da 

Tijuca e das praias, entre elas Copacabana e Ipanema. 

Além da paisagem natural, a cidade, que foi sede do 

governo durante o período colonial e capital brasileira 

de 1822 até 1960, possui um importante acervo histórico 

e arquitetônico. 

O turismo ainda é forte em cidades litorâneas, como 

Búzios e Cabo Frio, no norte do Estado, e em Angra dos 

Reis e Parati, no sul, onde as melhores praias são 

acessíveis apenas por barco. A Ilha Grande, nesse 

trecho do litoral, atrai cada vez mais visitantes, 

desde a desativação, em 1994, de um antigo presídio. Na 

região serrana, destacam-se Petrópolis e Nova Friburgo, 

cidades que conservam a arquitetura e costumes da 

colonização alemã e suíça. Visconde de Mauá e Itatiaia 

sobressaem pelas paisagens naturais e pelo ecoturismo. 

Recentemente, o estado descobriu a vocação turística do 

Vale do Paraíba, que mistura história, ecoturismo e 
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turismo rural em suas fazendas do século XIX, época 

áurea do ciclo do café. 

 

HISTÓRIA 

Em razão do rentável comércio de pau-brasil com os 

índios, o litoral fluminense atraiu colonizadores 

portugueses e corsários franceses ainda no século XVI. 

Em 1555, a França envia à região uma esquadra comandada 

por Nicolau Durand de Villegagnon, que funda a França 

Antártica. Os franceses resistem durante anos às 

investidas portuguesas, até serem derrotados por 

Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral Mem de Sá, 

em 1565. Essa batalha marca a origem da cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março desse ano. 

Ocupando posição estratégica no litoral sul da 

colônia, a povoação cresce como região portuária e 

comercial. No século XVIII, com o desenvolvimento da 

mineração, o porto do Rio torna-se o principal centro 

exportador e importador para as vilas de Minas Gerais, 

por onde saem ouro e diamante e entram escravos e 

manufaturados, entre outros produtos. Em 1763, a cidade 

torna-se sede do Governo-Geral, em substituição a 

Salvador. 

Com a chegada da família real em 1808, o Rio se 

torna sede do governo português. A corte de Dom João, 

príncipe regente, inclui nobres, ministros e militares 

que transformam radicalmente a vida na província. Após 

a independência (07/09/1822), a cidade continua como 

capital, enquanto a província enriquece com a 

agricultura canavieira da região de Campos e, 
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principalmente, com o novo cultivo do café no Vale do 

Paraíba. Para separar a província e a capital do 

Império a cidade converte-se, em 1834 em município 

neutro, e a província do Rio de Janeiro passa a ter 

Niterói como capital. 

Como centro político do país, o Rio concentra a 

vida político-partidária do Império e os movimentos 

abolicionistas e republicanos. Durante a República 

Velha, com a decadência de suas áreas cafeeiras, o 

estado perde força política para São Paulo e Minas 

Gerais. 

O enfraquecimento econômico e político do Rio de 

Janeiro continua após a Revolução de 1930. A economia 

fluminense não se beneficia da industrialização, apesar 

de o estado ser escolhido para sediar a Companhia 

Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, ponto de 

partida para a implantação da indústria de base no 

país.  

A cidade do Rio de Janeiro mantém-se como 

importante zona comercial, industrial e financeira, 

mas, com a mudança da capital federal para Brasília em 

1960, o declínio do novo estado da Guanabara é 

inevitável. Em 1974, os estados do Rio e da Guanabara 

fundem-se por determinação do governo federal, 

constituindo o atual estado do Rio de Janeiro. Com o 

objetivo de recuperar sua importância política e 

econômica, os governos militares fazem grandes 

investimentos no estado, como a construção das usinas 

nucleares de Angra I e II, em Angra dos Reis, e a 
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implantação do pólo petrolífero na Bacia de Campos, a 

mais produtiva do país. 

APOIO AOS OFICIAIS-ALUNOS DE MARINHAS AMIGAS (OA-MA) 

Oficial de Ligação (OLIG) – Oficial da EGN, designado 

para auxiliar na adaptação dos OA-MA e de seus 

familiares, antes e por ocasião da chegada destes ao 

País. 

Oficiais Orientadores (OFOR) – OA do C-EMOS que se 

incumbirá de facilitar a integração do OA-MA na turma, 

além de orientá-lo para um melhor entendimento das 

normas acadêmicas da EGN, que regulam as obrigações 

curriculares dos Oficiais-Alunos. Além disso, 

auxiliarão os OA-MA a resolverem os problemas 

administrativos, no âmbito acadêmico, no decorrer do 

curso. 

PROCEDIMENTO PARA O RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS 

A Escola de Guerra Naval está situada na Avenida 

Pasteur n.
o 
480, Praia Vermelha, Rio de Janeiro, Brasil- 

CEP 22290-240. 

Em caso de correspondências a ser endereçadas aos 

oficiais-alunos, o endereço acima deverá ser utilizado, 

precedido do nome completo do oficial-aluno e a sigla 

“C-EMOS”. 

MEIOS DE TRANPORTE MAIS UTILIZADOS NO RIO DE JANEIRO:  

- Ônibus (para todo o município e interestadual); 

- Metrô (para certos bairros); 

- Microônibus; e 

- Taxi (para toda a cidade). 
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ÔNIBUS: Existem dois tipos, os comuns e os 

especiais (alguns com ar-condicionado). 

Os comuns têm duas portas e o pagamento é feito ao 

cobrador, quando o passageiro passa pela roleta. Sua 

tarifa é fixada em uma placa no pára-brisa dianteiro e 

atrás do cobrador. A indicação do itinerário encontra-

se afixada em local visível na parte anterior do 

ônibus. 

Os especiais têm somente uma porta dianteira. A 

passagem é cobrada logo que o passageiro toma o seu 

lugar. No caso de existência de qualquer dúvida a 

respeito do itinerário, pergunte a policiais ou 

diretamente ao motorista do ônibus. 

METRÔ: Tem características similares à maioria dos 

sistemas metroviários de outros países. Oferece grande 

segurança no percurso e conforto para o passageiro. No 

horário de “rush” pode apresentar excesso de lotação. 

MICROÔNIBUS: São ônibus destinados a pequenos 

percursos, oferecem maior conforto que os ônibus comuns 

e são um pouco mais caros. 

TÁXI: Existem duas categorias: comuns e especiais. 

- Comuns – A maioria possui ar-condicionado. 

Caracterizam-se, no município do Rio de Janeiro, pela 

cor amarela. Devem-se observar os seguintes cuidados: 

pagar exatamente o que indica o taxímetro (poderão 

ocasionalmente existir correções por uma tabela emitida 

pela Prefeitura. Nesse caso, observar o ano em vigor da 

tabela). Levar por escrito e mostrar ao motorista o 

nome da rua e o número do local para onde se dirige. 
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- Especiais – Possuem ar-condicionado. A tarifa é 

indicada pelo taxímetro (corrigida pela tabela acima 

mencionada), exceto nos casos de empresas que realizam 

corridas entre lugares já pré-estabelecidos. Exemplo: 

Aeroporto – Copacabana. Neste último caso, a viagem 

é paga antecipadamente a um agente da empresa que 

presta o serviço localizado no local do embarque. 

É comum o pagamento extra de malas ou objetos 

grandes. 

 

ATRAÇÕES TURÍSTICAS 

CORCOVADO 

 

Do alto de seus 38 

metros - e dos 710 

metros do Morro do 

Corcovado, o Cristo é a 

imagem da fé e da 

simpatia do povo 

carioca e completou, em 

2012, 81 anos. Desde o 

ano de 2000, quando 

recebeu nova 

iluminação, o monumento 

e seus acessos passaram 

por um processo de 

revitalização.  

O ponto alto foi a inauguração do acesso mecanizado em 

2002, com elevadores panorâmicos e escadas rolantes. 

Assim, não é mais preciso enfrentar os 220 degraus que 

levam ao pé da estátua. 

Local: Parque Nacional da Tijuca – Alto da Boa Vista, 

Rio de Janeiro-RJ. 
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PÃO DE AÇÚCAR 

 

O nome Pão de Açúcar 

generalizou-se a partir da 

segunda metade do século 

XIX, quando o Rio de 

Janeiro recebeu as missões 

artísticas do desenhista e 

pintor alemão Johann 

Moritz Rugendas e do 

artista gráfico francês 

Jean Baptiste Debret que, 

em magníficos desenhos e gravuras, exaltaram a beleza 

do Pão de Açúcar. 

Marca registrada da cidade do Rio de Janeiro, o morro 

do Pão de Açúcar é uma montanha despida de vegetação 

em sua quase totalidade. É um bloco único de rocha 

proveniente do granito, que sofreu alteração por 

pressão e temperatura e possui idade superior a 600 

milhões de anos. 

O Pão de Açúcar é circundado por uma vegetação 

característica do clima tropical, especificamente um 

resquício de Mata Atlântica, com espécies nativas que 

em outros pontos da vegetação litorânea brasileira já 

foram extintas. 

Local: Avenida Pasteur, 520 – Urca, Rio de Janeiro-RJ. 

 

TEATRO MUNICIPAL 

 

O Teatro Municipal do Rio 

de Janeiro é um dos mais 

importantes teatros 

brasileiros. Localiza-se 

na Cinelândia, no centro 

da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Inaugurado em 1909 

durante a prefeitura de 

Pereira Passos como parte 

do conjunto arquitetônico 

das obras de reurbanização do Rio de Janeiro e 

abertura da Avenida Central, exerce desde sua 

inauguração um importante papel para a cultura 

carioca e nacional, recebendo em seu palco 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisco_Pereira_Passos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Rio_Branco_%28Rio_de_Janeiro%29
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importantes artistas, orquestras e companhias de 

ballet. 

Apesar do nome, o teatro não pertence ao município, 

mas está vinculado ao estado do Rio de Janeiro. 

Atualmente o teatro é dirigido pela Fundação Teatro 

Municipal do Rio de Janeiro, que tem Milton Gonçalves 

como presidente. Para suas temporadas líricas, o 

teatro conta com os seguintes corpos artísticos: 

Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal do Rio de 

Janeiro, Coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e 

Ballet do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. 

Local: Praça Marechal Floriano, s/n Cinelândia-RJ 
 

MUSEU DO AMANHÃ 

 

Museu do Amanhã é um museu 

construído no município do 

Rio de Janeiro, Brasil. O 

prédio, projeto do 

arquiteto espanhol 

Santiago Calatrava, foi 

erguido ao lado da Praça 

Mauá, na zona portuária 

(mais precisamente no Píer 

Mauá). Sua construção teve o apoio da Fundação 

Roberto Marinho e teve o custo total de cerca de 230 

milhões de reais. O edifício foi inaugurado em 17 de 

dezembro de 2015 com a presença da ex- presidente 

Dilma Rousseff e recebeu cerca de 25 mil visitantes 

em seu primeiro final de semana de funcionamento.  

A proposta da instituição é ser um museu de artes e 

ciências, além de contar com mostras que alertam 

sobre os perigos das mudanças climáticas, da 

degradação ambiental e do colapso social. O edifício 

conta com espinhas solares que se movem ao longo da 

claraboia, projetada para adaptar-se às mudanças das 

condições ambientais. A exposição principal é 

majoritariamente digital e foca em ideias ao invés de 

objetos.  

 O museu tem parcerias com importantes 

universidades brasileiras, instituições científicas 

globais e coleta de dados em tempo real sobre o clima 

e a população de agências espaciais e das Nações 

Unidas. A instituição também tem consultores de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Milton_Gon%C3%A7alves
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Sinf%C3%B4nica_do_Theatro_Municipal_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Orquestra_Sinf%C3%B4nica_do_Theatro_Municipal_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coro_do_Theatro_Municipal_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ballet_do_Theatro_Municipal_do_Rio_de_Janeiro&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinel%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Santiago_Calatrava
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Mau%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pra%C3%A7a_Mau%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADer_Mau%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADer_Mau%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Roberto_Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Roberto_Marinho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7as_clim%C3%A1ticas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Degrada%C3%A7%C3%A3o_ambiental
https://pt.wikipedia.org/wiki/Claraboia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
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várias áreas, como astronautas, cientistas sociais e 

climatologistas.  

 Como uma das âncoras do projeto de revitalização 

urbana chamado Porto Maravilha, o museu recebeu em 

2015, como doação antes de sua inauguração, a 

escultura Puffed Star II, do renomado artista norte-

americano Frank Stella. O trabalho consiste de uma 

estrela de vinte pontas e seis metros de diâmetro que 

foi instalado no espelho d’água do museu, em frente à 

Baía de Guanabara. A escultura metálica, antes da 

doação para acervo permanente a céu aberto do museu, 

esteve em exposição na cidade de Nova York.  

 Local: Praça Mauá, 1 - Centro, Rio de Janeiro-RJ. 

 

AQUA RIO 

O Aquário Marinho do Rio 

de Janeiro ou AquaRio é 

um aquário público 

instalado no Rio de 

Janeiro sendo o maior 

aquário marinho da 

América do Sul. Possuiu 

26 mil m² de área 

construída, 4,5 milhões 

de litros de água salgada 

e 8 mil animais de 350 espécies diferentes. O prédio 

possui um total de 5 andares e 28 tanques com 

variados tipos de peixes. 

Entre as atrações do aquário estão os tubarões 

lambaru (Ginglymostoma cirratum), galha-branca-de-

recife (Triaenodon obesus), galha-preta-de-recife 

(Carcharhinus melanopterus) e mangona (Carcharias  

taurus). Além da visita aos tanques, o AquaRio 

oferece atividades extras, como a possibilidade de 

dormir dentro do túnel oceânico, conhecer os 

bastidores do aquário e mergulhar no tanque oceânico.  

Local: Via Binário do porto, 194 - Gambôa - Praça 

Muhammad Ali, Rio de Janeiro – RJ 
 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Astronauta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Climatologista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revitaliza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Maravilha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frank_Stella
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_York
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aqu%C3%A1rio_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ginglymostoma_cirratum
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Triaenodon_obesus&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carcharhinus_melanopterus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carcharias_taurus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carcharias_taurus
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JARDIM BOTÂNICO 

O Instituto de Pesquisas 

Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, tradicional e 

popularmente referido 

apenas como Jardim 

Botânico, é um instituto de 

pesquisas e jardim botânico 

brasileiro. Localiza-se no 

bairro Jardim Botânico, na 

zona sul da cidade do Rio 

de Janeiro. 

Uma das mais belas e bem preservadas áreas verdes da 

cidade, é um exemplo da diversidade da flora 

brasileira e estrangeira. Nele podem ser observadas 

cerca de 6.500 espécies (algumas ameaçadas de 

extinção), distribuídas por uma área de 54 hectares,  

ao ar livre e em estufas.  

A instituição abriga, ainda, monumentos de valor 

histórico,  artístico e arqueológico e a mais completa 

biblioteca do país especializada em botânica,  com 

mais de 32 mil volumes. 

Local: Rua Jardim Botânico, 1008, Jardim Botânico – Rio 

de Janeiro-RJ. 

 

MIRANTE DO LEBLON 

 

Deste local é possível 

apreciar a beleza das praias 

do Arpoador, Ipanema e 

Leblon. 

Local: Rua João Lira, 122 – 

Rio de Janeiro-RJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_bot%C3%A2nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%A2nico_%28Rio_de_Janeiro%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zona_Sul_%28Rio_de_Janeiro%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Flora
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hectare
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estufa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arqueologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A2nica
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HOTEL DE TRÂNSITO DA MARINHA 

 

Avenida Borges de Medeiros, 

2363 – Lagoa – Rio de 

Janeiro – RJ.  

Telefones: +55 (21) 2259-

5712/3874-0040 

 

 

 

 

 

QUINTA DA BOA VISTA  

 

Antiga residência do 

Imperador do Brasil e 

Museu de Ciências 

Naturais. Jardim 

Zoológico. Transporte: 

Ônibus n
o
 284, desde o 

Centro da Cidade. 

Horário: período de 

0700 até 1700h. 

 

MURETA DA URCA  

Ponto de encontro de jovens 

cariocas e turistas do mundo 

todo, a Mureta da Urca virou 

referência na cidade quando 

o assunto é cerveja gelada e 

pôr do sol sob uma das 

vistas mais bonitas da 

cidade. Local: R. Cândido Gafree, 205 – Urca. 

Telefone:2295-8744. 
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FLORESTA DA TIJUCA  
 

 

Antiga área de recreação do 

Imperador do Brasil. É 

recomendável percorrê-la de 

automóvel durante o período 

diurno. 

 

 

 

 

MARACANÃ 

 

São várias as linhas de 

ônibus que levam ao Maracanã, 

dentre elas a linha 432 

(Copacabana) e as linhas 309 

e 439 (Barra da Tijuca). Se a 

opção for o metrô, para quem 

vem da Barra ou da Zona Sul 

(Ipanema ou Copacabana, por 

exemplo), é preciso pegar a 

Linha 4 e 1, 

respectivamente, e trocar 

para a Linha 2 em qualquer 

estação de integração. 

Além de jogos de futebol e eventos, o Estádio do 

Maracanã é aberto ao público diariamente, inclusive em 

feriados, para tours guiados pelas instalações, 

incluindo o gramado e os vestiários. As visitas ocorrem 

das 9h às 17h. 
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MOSTEIRO DE SÃO BENTO 

       

Domingo às 1000h, missa com canto gregoriano. Rua Dom 

Gerardo, 40, 5º andar (acesso pelo elevador) - Centro 

da Cidade. 

 

 

ESPAÇO CULTURAL DA MARINHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rua Alfred Agache s/nº - Centro da Cidade. TEL.2233-

9125 
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CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL 

 

Rua 1º de Março, 60 – Centro da Cidade. TEL.3808-

2070 

 

PRAIAS: 

- FLAMENGO E BOTAFOGO: não recomendáveis para o 

banho em certos períodos. Deve-se consultar os 

jornais. 

- COPACABANA, IPANEMA E LEBLON: são praias mais 

concorridas. 

- SÃO CONRADO E BARRA DA TIJUCA: excelentes praias, 

embora mais afastadas do Centro. 

- PRAINHA E GRUMARI: excelentes praias. Mais 

distantes que a da Barra da Tijuca. 

 

LOCAIS QUE DEVEM SER EVITADOS À NOITE: 

No Centro da Cidade: 

- Praça Tiradentes 

- Praça Mauá 

- Avenida Venezuela 

- Rua Estácio de Sá 
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- Proximidades da Central do Brasil 

- Região conhecida como “Saara” 

No Bairro de Laranjeiras: 

- Largo do Boticário 

Bairros do Catete e Glória: 

- Rua do Catete 

- Largo da Glória 

Bairro de São Conrado: 

- Proximidades da Favela da Rocinha 

Bairro do Jardim Botânico: 

- Horto Florestal 

Bairro do Leblon: 

- Jardim de Alá 

 

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA: 

- Não leve objetos de valor para a praia. Caso 

precise levá-los, guarde-os com cuidado e 

permaneça atento. 

- Não ande sozinho, principalmente em áreas escuras, 

desertas e à noite. Caso seja necessário, ande em 

grupo. 

- Durante a noite, tenha cuidado ao cruzar as ruas. 

Os sinais de trânsito nem sempre são respeitados. 

- Com referência ao idioma, para uma melhor 

comunicação, fale pausadamente. Caso haja 

dificuldade, utilize um dicionário. Nós 

brasileiros normalmente falamos muito rápido. Para 

que falem mais lentamente, peça “por favor, fale 

mais devagar”. 
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TELEFONES ÚTEIS: 

Escola de Guerra Naval (Oficial de Serviço) 
2546-

9100/9110 

Oficial Encarregado do C-EMOS/Oficial 

Encarregado da Turma do C-EMOS 

2546-9107 

2546 -

9234/9235 

Comando do 1º Distrito Naval (Oficial de 

Serviço) 
2104-6106 

Aeroporto Internacional (Informações) 

3398-5050 

3398-4526 

3398-4527 

0800-999099 

Auxílio de Telefonista (*) 102 

Chamada Internacional com Operadora (*) 08007032111 

Clube Naval (Centro) Secretaria 

2112-2411/16 

2112-2456/57 

2112-2426 

Clube Naval (Piraquê) Bairro: Lagoa 3077-6000 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU 192 

Hospital Naval Marcílio Dias (Emergência) 2269-2296 

Hotel de Trânsito da Marinha 2104-6192 

Informações  102 

Bombeiros (*) 193 

Rádio Patrulha Policial (*) 190 

Rádio – Táxi (Tele-Urca) 
2542-3188 

3501-0700 

Rádio – Táxi (Coparioca) 
2158-1818 

2518-1818 

Rodoviária Novo Rio 
3213-1800 

4003-0662 

Serviço de Despertador  134 

 

Os serviços assinalados com asteriscos (*) podem ser 

solicitados de telefones comuns ou de qualquer telefone 

público, sem necessidade de uso de cartão telefônico. 

 

ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR EM CASO DE EMERGÊNCIA 

O Hospital Naval Marcílio Dias está perfeitamente 

capacitado a efetuar atendimento médico em caso de 

emergência. No entanto, em face da distância entre sua 

residência e o referido hospital, é possível que, em 
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determinadas circunstâncias, o mais indicado seja o 

atendimento por hospitais situados mais próximos de sua 

residência. 

Os hospitais abaixo listados pertencem à rede 

pública e são altamente capacitados para o atendimento 

de casos de emergência, podendo ser utilizados sem ônus 

para o paciente: 

HOSPITAL MIGUEL COUTO 

Endereços: Av. Bartolomeu Mitre, 1108 – Gávea 

Rua Mário Ribeiro, 117 – Gávea 

Telefones: 3111-3800 / 3111-3799 / 3111-3798 

HOSPITAL ROCHA MAIA 

Endereços: Rua General Severiano, 91 - Botafogo 

Telefones: 2295-2121 / 2295-2295 

HOSPITAL LOURENÇO JORGE 

Endereços: Av. Ayrton Senna, 2000 – Barra da Tijuca 

Telefone: 3111-4600 (mesa telefônica) 

RESTAURANTES 

 O segundo maior pólo gastronômico do país – só 

perde para São Paulo – tem restaurantes de quase todas 

as especialidades e faixas de preço. As boas casas 

estão localizadas em quatro grandes pólos: Centro, Zona 

Oeste (Barra da Tijuca e Vargem Grande) e Zona Sul, 

dividida em dois grupos: circuito Ipanema-Leblon-

Copacabana e os arredores da Lagoa (Gávea e Jardim 

Botânico. Embora, normalmente, seja incluído no valor 

da conta um acréscimo de 10% a título de gorjeta, esta 

não é obrigatória. 
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LOCADORAS DE AUTOMÓVEIS 

MISTER CAR 

Av. Princesa Isabel, 214 loja A  

Copacabana 

Tel 2210-5353 / 0800-771-8773 

 

LOCALIZA 

- AGÊNCIA AEROPORTO SANTOS DUMONT 

Hall Aeroporto Santos Dumont S/N  

Tel:55 21 2220 5455 Fax: (21) 2533 2125  

- AGÊNCIA BARRA DA TIJUCA 

Avenida das Américas 679, loja C  

Tel:55 21 2493 4477 Fax: (21) 2493 7222 

 

 

AVIS 

Aeroporto Santos Dumont – Tel 3814-7378/7337 

Aeroporto Internacional – Tel. 3398-5060/5012/5022 

 

TAMANHO DE ROUPAS E SAPATOS – CONVERSÃO 

 

ROUPAS FEMININAS 

BRASIL 
ESTADOS 

UNIDOS 

REINO 

UNIDO 

38 10 32 

40 12 34 

42 14 36 

44 16 38 

46 18 40 

48 20 42 
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ROUPAS MASCULINAS 

40 30 30 

42 32 32 

44 34 34 

46 36 36 

48 38 38 

50 40 40 

52 42 42 

SAPATOS 

34 3 ½ 2 

35 4 3 

36 5 4 

38 6 ½ 5 

39 7 ½ 6 

41 8 ½ 7 

42 9 ½ 8 

43 10 ½ 9 

44 11 ½ 10 

45 12 ½ 11 

 

PÁGINAS NA INTERNET COM INFORMAÇÕES TURÍSTICAS 

 Os sites abaixo apresentam informações relevantes 

sobre pontos turísticos e de interesse cultural do Rio 

de Janeiro, apresentando dicas, endereços, telefones, 

horários de funcionamento, etc. 

 http://www.terra.com.br/turismo/ 

 http://viajeaqui.abril.com.br/vt/ 

  

 

 

http://www.terra.com.br/turismo/
http://viajeaqui.abril.com.br/vt/
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MOEDAS – COTAÇÃO EM 20/12/2018 

Moeda R$ (Real) 

Dólar 3,90 

Libra 4,95 

Euro 4,47 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

As presentes informações e recomendações visam a 

auxiliar os oficiais-alunos das Marinhas Amigas e seus 

familiares no período inicial de sua estada na cidade 

do Rio de Janeiro. 

Para a obtenção de informações mais completas, 

principalmente a respeito de locais para lazer e 

entretenimento, recomenda-se a aquisição de um guia da 

cidade, normalmente à venda nas bancas de jornais e 

livrarias. 

O Oficial Encarregado do C-EMOS, o Encarregado da 

Turma do C-EMOS, o Oficial de Ligação e os Oficiais 

Orientadores e, em caso de emergência, o Oficial de 

Serviço da EGN estarão sempre à disposição de V.S
a
 para 

quaisquer apoios ou esclarecimentos. Não deixe de 

recorrer à orientação desses Oficiais. 


