
DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA 

   

RIO DE JANEIRO, RJ. 

Em 7 de julho de 2017. 

 

ORDEM DO DIA Nº 2/2017 

 

Assunto: 37° Aniversário de Ingresso das Mulheres nas fileiras da Marinha do Brasil 

A data de 7 de julho é um dia de júbilo para a Marinha do Brasil, com a comemoração 

do Aniversário de Ingresso das Mulheres em suas fileiras. Como resultado da visão e do 

empenho do então Ministro de Estado da Marinha, Almirante de Esquadra 

MAXIMIANO EDUARDO DA SILVA FONSECA, ao se alinhar aos anseios da 

sociedade brasileira e à crescente participação da mulher no mercado de trabalho, foi 

promulgada a Lei n° 6.807, de 7 de julho de 1980, criando o Corpo Auxiliar Feminino 

da Reserva da Marinha (CAFRM), marco inicial e pioneiro da participação da mulher 

nas Forças Armadas brasileiras. 

 

Ao longo desses 37 anos, a participação das mulheres foi sendo ampliada para diversas 

áreas de atuação, incluindo a Direção de importantes Organizações Militares. A partir 

da lei n° 9519, de 26 de novembro de 1997, foi conduzida uma reestruturação 

administrativa, extinguindo o CAFRM e incorporando as mulheres marinheiras aos 

Corpos de Saúde, de Engenheiros, de Intendentes, aos Quadros Técnico e Auxiliar, às 

diversas especialidades do Corpo Auxiliar de Praças e ao Quadro de Músicos do Corpo 

de Fuzileiros Navais. 

Progressivamente, demonstrando a sua competência e comprometimento com o 

aperfeiçoamento profissional, elas foram ocupando cargos de maior relevo na estrutura 

organizacional da Força, conforme evidenciado em 25 de novembro de 2012, quando a 

Marinha, novamente de forma precursora, passou a contar com a primeira Oficial a 

alcançar o posto de Contra-Almirante. Da mesma forma, em 2014, as mulheres 

suplantaram mais um desafio, ao ingressarem, na Escola Naval, no Corpo de 

Intendentes. 



 

Por meio do Memorando n° 1, de 10 de abril de 2017, o Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA, decidiu ampliar a 

participação de Oficiais e Praças femininas em atividades de aplicação efetiva do Poder 

Naval, autorizando o embarque em navios e unidades de tropa. Dessa forma, as Oficiais 

passarão a ingressar nos Corpos da Armada e de Fuzileiros Navais, a partir da Escola 

Naval. As Praças femininas, também, poderão fazer parte do Corpo de Praças da 

Armada, o que permitirá o embarque em meios do Setor Operativo. 

 

Assim, expresso a todas as mulheres da gola e do gorro de fita o meu reconhecimento 

pelos exemplos de dedicação, comprometimento e eficiência, ao longo dessa exitosa 

singradura de 37 anos, que as fizeram conquistar o respeito e admiração de superiores, 

pares e subordinados. Certo de que, com a determinação que lhes é característica, 

consolidarão sua participação como parcela relevante da tripulação da Marinha, 

apresento as minhas felicitações pelo transcurso da data, desejando-lhes continuado 

sucesso em suas carreiras. 

 

Bravo Zulu! 

            ILQUES BARBOSA JUNIOR 

                                                      Almirante de Esquadra 

                                                                      Diretor-Geral 


