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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA

 
Marinha do Brasil realiza transmissão de cargo do

 
Será realizada na sexta-feira

Maior da Armada. Na ocasião, o Almirante de Esquadra Liseo Zampronio passará o cargo ao 

Almirante de Esquadra Celso Luiz Nazareth

Fuzileiros Navais de Brasília. 

 
O Estado-Maior da Armada é o 

formular os documentos de Alto Nível da Marinha, orientar, coordenar e

dos esforços de interesse estratégico da Instituição, 

sobre o preparo e o emprego do Poder Naval e nas atribuições da

diversas funções estão: elaborar a doutrina, a política e o planejamento estratégico da 

controlar e coordenar a Política Marítima Nacional, formular e acompanhar a execução do 

Programa de Reaparelhamento da Marinha, bem como coordenar

outros Comandos da Força, a participação de militares da Marinha nas representações das Forças 

Armadas no País e no exterior. 

 
O Almirante Nazareth, em seus 

o de Comando e Estado-Maior, na Escola de Guerra Naval, além do 

Chile, e o “Naval Command College

condecorações e desempenhou importantes funções de Comando e Direção, das quais destacam

 
- Comandante do Aviso de Instrução “Aspirante Nascimento”

- Comandante do Submarino "Timbira"

- Comandante da Força de Submarino
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MARINHA DO BRASIL 
 

CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA
 
 

PRESS-RELEASE 
 

Marinha do Brasil realiza transmissão de cargo do Chefe do Estado-Maior da Armada
 

feira (31 de maio), a cerimônia de passagem do 

Na ocasião, o Almirante de Esquadra Liseo Zampronio passará o cargo ao 

Celso Luiz Nazareth. O evento terá início às 10h30, no 

Maior da Armada é o Órgão de Direção Geral da Marinha, 

ormular os documentos de Alto Nível da Marinha, orientar, coordenar e acompanhar a execução 

dos esforços de interesse estratégico da Instituição, a fim de assessorar o Comandante da Marinha 

sobre o preparo e o emprego do Poder Naval e nas atribuições da Autoridade Marítima

estão: elaborar a doutrina, a política e o planejamento estratégico da 

a Política Marítima Nacional, formular e acompanhar a execução do 

Programa de Reaparelhamento da Marinha, bem como coordenar, com o Ministério da Defesa

outros Comandos da Força, a participação de militares da Marinha nas representações das Forças 

Nazareth, em seus cerca de 40 anos de carreira, realizou inúmeros cursos, com

na Escola de Guerra Naval, além do “Estado Mayor

Naval Command College”, na Marinha dos EUA. Também recebeu diversas 

condecorações e desempenhou importantes funções de Comando e Direção, das quais destacam

Aviso de Instrução “Aspirante Nascimento” 

Submarino "Timbira" 

da Força de Submarinos  
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CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA 

Maior da Armada  

), a cerimônia de passagem do Chefe do Estado-

Na ocasião, o Almirante de Esquadra Liseo Zampronio passará o cargo ao 

O evento terá início às 10h30, no Grupamento de 

 tendo como propósito 

acompanhar a execução 

Comandante da Marinha 

Autoridade Marítima. Dentre as 

estão: elaborar a doutrina, a política e o planejamento estratégico da Força, 

a Política Marítima Nacional, formular e acompanhar a execução do 

com o Ministério da Defesa e 

outros Comandos da Força, a participação de militares da Marinha nas representações das Forças 

carreira, realizou inúmeros cursos, como 

Estado Mayor”, na Armada do 

. Também recebeu diversas 

condecorações e desempenhou importantes funções de Comando e Direção, das quais destacam-se: 
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- Adido Naval nos Estados Unidos da América e no Canadá 

- Comandante em Chefe da Esquadra

- Diretor-Geral do Pessoal da Marinha

 
O último cargo ocupado pelo Almirante 

Marinha, Órgão de Direção Setorial

de prover pessoal para desempenhar suas funções na M

contratação, mobilização, formação e qualificação dos recursos humanos, garantindo a força de 

trabalho para as Organizações Militares

orientar e controlar o Sistema de Saúde da Marinha, as Assistências Social e Religiosa, assim como 

a gestão do pessoal inativo e pensionista.

 
Serviço: 
Local: Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília
Clubes Esportivos Norte - Vila Planalto
Data: 31 de maio de 2019 
Hora: 10h30 
Telefone: (61) 3429-1293 
 
Contato: 
Centro de Comunicação Social da Marinha
Tel: (61) 3429-1293/ 99194-2788
E-mail: imprensa@marinha.mil.br
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Adido Naval nos Estados Unidos da América e no Canadá  

Comandante em Chefe da Esquadra 

Geral do Pessoal da Marinha 

O último cargo ocupado pelo Almirante Nazareth foi o de Diretor

Setorial da Marinha responsável por manter e aprimorar a capacidade 

de prover pessoal para desempenhar suas funções na Marinha, por meio de recrutamento, seleção, 

contratação, mobilização, formação e qualificação dos recursos humanos, garantindo a força de 

rganizações Militares, em quantidade e qualidade adequadas. Além de também

orientar e controlar o Sistema de Saúde da Marinha, as Assistências Social e Religiosa, assim como 

a gestão do pessoal inativo e pensionista. 

de Fuzileiros Navais de Brasília (Via L4/Norte - Lote 01 do T
lanalto) 

Comunicação Social da Marinha 
2788 

imprensa@marinha.mil.br  
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Diretor-Geral do Pessoal da 

manter e aprimorar a capacidade 

, por meio de recrutamento, seleção, 

contratação, mobilização, formação e qualificação dos recursos humanos, garantindo a força de 

uantidade e qualidade adequadas. Além de também 

orientar e controlar o Sistema de Saúde da Marinha, as Assistências Social e Religiosa, assim como 

Lote 01 do Trecho 2 – Setor de 


