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Marinha do Brasil realiza 

 

No dia 8 de junho de 2018, às 10h, os Aspirantes 

Independência” prestarão o solene juramento à Bandeira Nacional, incorporando

Brasil. 

Após o Período de Adaptação à Escola Naval (EN), em que foram submetidos a uma intensa 

preparação militar-naval inicial, os alunos do primeiro ano terão seus esforços recompensados ao 

receberem o almejado Espadim, símbolo do Aspirante.

Nesse dia, 209 Aspirantes receberão o Espadim, dentre eles, nove são do sexo feminino e 

seis estrangeiros, sendo os Aspirantes estrangeiros

Senegal. 

A Escola Naval, Instituição de Ensino Superior mais antiga do Brasil, tem por propósito 

formar Oficiais de Marinha para os Corpos da Armada (CA), Fuzileiros Navais (FN) e de 

Intendentes da Marinha (IM), possuindo, atualmente, um efetivo de 822 Aspirantes. 

O ensino ministrado na EN acompanha a evolução tecnológica no desenvolvimento de seus 

cursos e busca alcançar o melhor desempenho técnico

tanto a bordo dos navios como nas demais Organizações Militares.

Além da formação militar

desenvolvimento de atividades complementares, aprimora os aspectos físico, cívico e cultural, 

assegurando que os Oficiais de Mar

 
Serviço: 
Local: Escola Naval (Avenida Sílvio 

Data: 08 de junho de 2019 

Hora: 10h 

Telefone: (21) 3974-1608 

Marinha do Brasil: Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente

                 www.marinha.mil.br                                                         

 

MARINHA DO BRASIL 
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Marinha do Brasil realiza cerimônia de Juramento à Bandeira e entrega de E
 

No dia 8 de junho de 2018, às 10h, os Aspirantes integrantes da Turma “Patriarca da 

prestarão o solene juramento à Bandeira Nacional, incorporando

Após o Período de Adaptação à Escola Naval (EN), em que foram submetidos a uma intensa 

, os alunos do primeiro ano terão seus esforços recompensados ao 

receberem o almejado Espadim, símbolo do Aspirante. 

Nesse dia, 209 Aspirantes receberão o Espadim, dentre eles, nove são do sexo feminino e 

seis estrangeiros, sendo os Aspirantes estrangeiros oriundos da Bolívia, Cabo Verde, Camarões e 

A Escola Naval, Instituição de Ensino Superior mais antiga do Brasil, tem por propósito 

formar Oficiais de Marinha para os Corpos da Armada (CA), Fuzileiros Navais (FN) e de 

possuindo, atualmente, um efetivo de 822 Aspirantes. 

O ensino ministrado na EN acompanha a evolução tecnológica no desenvolvimento de seus 

cursos e busca alcançar o melhor desempenho técnico-profissional dos futuros Oficiais de Marinha, 

navios como nas demais Organizações Militares. 

Além da formação militar-naval inerente à carreira, a Escola Naval, por meio do 

desenvolvimento de atividades complementares, aprimora os aspectos físico, cívico e cultural, 

assegurando que os Oficiais de Marinha estejam plenamente preparados para exercer 
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Bandeira e entrega de Espadins 

integrantes da Turma “Patriarca da 

prestarão o solene juramento à Bandeira Nacional, incorporando-se à Marinha do 

Após o Período de Adaptação à Escola Naval (EN), em que foram submetidos a uma intensa 

, os alunos do primeiro ano terão seus esforços recompensados ao 

Nesse dia, 209 Aspirantes receberão o Espadim, dentre eles, nove são do sexo feminino e 

oriundos da Bolívia, Cabo Verde, Camarões e 

A Escola Naval, Instituição de Ensino Superior mais antiga do Brasil, tem por propósito 

formar Oficiais de Marinha para os Corpos da Armada (CA), Fuzileiros Navais (FN) e de 

possuindo, atualmente, um efetivo de 822 Aspirantes.  

O ensino ministrado na EN acompanha a evolução tecnológica no desenvolvimento de seus 

profissional dos futuros Oficiais de Marinha, 

naval inerente à carreira, a Escola Naval, por meio do 

desenvolvimento de atividades complementares, aprimora os aspectos físico, cívico e cultural, 

inha estejam plenamente preparados para exercer suas funções. 

Rio de Janeiro) 
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Os jornalistas que desejarem realizar a 

junho, informando nome completo, RG, veículo de comunicação, 

cor e placa), para o seguinte endereço eletrônico: 

 

Contato: 
Escola Naval 

Tel: (21) 3974-1608 

E-mail: erika.mussi@marinha.mil.br
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Os jornalistas que desejarem realizar a cobertura do evento, deverão se cadastrar até o dia 04 de 

junho, informando nome completo, RG, veículo de comunicação, cargo, dados do carro (

, para o seguinte endereço eletrônico: erika.mussi@marinha.mil.br

erika.mussi@marinha.mil.br 
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deverão se cadastrar até o dia 04 de 

dados do carro (modelo, 

ussi@marinha.mil.br.  


