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 A Marinha do Brasil (MB), por intermédio do Comando em Chefe da Esquadra, lamenta 

informar o falecimento do Guarda-Marinha Rafael Ferreira de Sousa, ocorrido no dia 14 de setembro, 

no município de Camaçari-BA. 

 O militar integrava a turma que está realizando a XXXIV Viagem de Instrução de Guardas-

Marinha (VIGM), a bordo do Navio-Escola “Brasil”, atualmente atracado no porto de Salvador-BA, 

e encontrava-se de licença (folga) no momento da fatalidade. 

A VIGM, requisito obrigatório da formação dos futuros oficiais, egressos da Escola Naval, 

teve seu roteiro criteriosamente planejado, em conformidade com os protocolos sanitários em vigor 

no âmbito dos Ministérios da Defesa e da Saúde. Nesse sentido, todos os tripulantes do Navio foram 

testados em duas ocasiões, com antecedência, para COVID-19 e cumpriram quarentena de quatorze 

dias, antes da desatracação do Rio de Janeiro, de modo a assegurar as condições de saúde de todos a 

bordo, as quais continuam a ser monitoradas ao longo de toda a viagem.   

A estada no porto de Salvador-BA, entre os dias 13 e 17 de setembro, constava normalmente 

do roteiro programado para o Navio. Durante esse período, estava autorizado o licenciamento da 

tripulação, incluindo os guardas-marinha, em estrita observância às normas locais de circulação e 

distanciamento social. Não há restrição para que os militares de licença se hospedem ou frequentem 

locais fora do Navio, desde que obedecendo àquelas normas e os horários de serviço ou regresso para 

bordo.    
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 A MB participa, ainda, que está prestando toda a assistência social, psicológica e religiosa 

necessárias aos familiares, incluindo o translado do corpo de volta ao Estado do Rio de Janeiro, e que 

a apuração sobre as causas e circunstâncias da morte está em curso, pela MB e pelas competentes 

autoridades periciais.  

 

Contato: 

Assessoria de Comunicação Social do Comando em Chefe da Esquadra 
Telefones: (21) 99553-8514 / (21) 2189-1200 
E-mail: rp.esquadra@gmail.com 
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