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Clube Militar Homenagem

O 11 de Junho, aniversário 
da Batalha Naval do Riachue-
lo, Data Magna da Marinha, é 
comemorado em todas as or-
ganizações da Marinha, no Rio 
e em Brasília principalmente. 
No Rio, os dois mais importan-
tes eventos pertinentes à data 
são realizados no Clube Naval 
e na Escola Naval. Este ano, um 
fato novo (as obras no centro 
do Rio e as condições do trân-

sito) levaram o Clube Naval a 
antecipar para o dia 7 de junho, 
um sábado, o evento tradicio-
nalmente realizado no dia 11.

Nesse dia 7, na sede social 
do Clube Naval, eram exatas 
21h quando o Alte Paulo Fre-
derico Soriano Dobbin com-
pletava um ano na presidên-
cia do clube e, pela primeira 
vez, abria a tradicional Sessão 
Solene, que antecede a Recep-

ção de Gala. A mesa diretora 
da Sessão Solene foi ocupada 
por ele, no centro, tendo à sua 
direita o comandante da Mari-
nha, Alte Moura Neto, e o pre-
sidente do Conselho Diretor 
do clube, Alte Mário Augus-
to Ozório, e à sua esquerda o 
Alte Alfredo Karam e o pre-
sidente do Conselho Fiscal, 
Comte Haroldo da Fonseca. 
Continua na página 2.

Com um coquetel dan-
çante animado pela famo-
sa Orquestra Tabajara, a se 
realizar a partir das 21h de 
25 de julho, no Clube Na-
val-Piraquê, a Aprama vai 
comemorar seu 29º aniver-
sário de criação.   Além dos 
sócios da Aprama, seus 
parentes e amigos, ofi ciais 
dos vários quadros e cor-
pos da ativa e da reserva 
estão também convidados. 
O traje é esporte fi no geral.

Os convites estão à dis-

posição dos interessados 
na secretaria da entidade, 
no 10º andar da Av Rio 
Branco, nº 43, no centro. 
Mais informações com 
Nathalia (Tel.: 2283-2916) 
sempre à tarde.

Ao se fechar esta edi-
ção, dia 6 de julho, a evo-
lução da procura por con-
vite apontava para recorde 
de público e não se pode-
ria  garantir o atendimen-
to completo da demanda. 
Continua na página 3.

Data Magna da Aprama - 2014
Festa terá Orquestra Tabajara

Força de Submarinos
100 anos

Casa do Marinheiro tem nova direção

Comemorações começam após a Copa e incluem: sa-
lão de artes; gincana de artes; cerimônia militar; lança-
mentos de livro, selo, medalha e moeda; simpósio, missa, 
parada ao pôr do sol, parada naval, entre outros eventos.

Em cerimônia realiza-
da às 10h de 23 de maio, 
na Casa do Marinheiro, 
o diretor de Assistência 
Social da Marinha, Alte 
Marcos Lourenço de Al-
meida, empossou o CMG 
(T) Ronaldo Lopes Melo 
no cargo de diretor des-
sa organização da Mari-
nhar. O nível das autori-
dades que prestigiaram o 

11 de Junho - Comemorações

evento revelou incomum 
prestígio do novo dire-
tor, apramense que foi 
praça FN e é oficial desde 
1989. Entre os almirantes 
da ativa que estiveram 
presentes estava o co-
mandante-geral do CFN, 
Fernando Antonio de S. 
Ribeiro (na foto à direita), 
um dos primeiros a cum-
primentar o novo diretor.

Alte Dobbin(E) Alte Moura Neto e casal Alte Karam
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Composta a mesa direto-
ra, a plateia, formada quase 
exclusivamente de almirantes 
com suas esposas, foi convida-
da a cantar o Hino Nacional.

Em seguida, o Alte Rui da 
Fonseca Elia veio ao púlpito 
para proferir a alocução per-
tinente à data. Além de reve-
lador de primorosa pesquisa 
dos fatos e circunstâncias de 
Riachuelo, acrescentou:

“Em que pese a todos os fato-
res condicionantes ditados pelas 
forças econômicas, pela geografi a 
ou pelos caprichos da natureza, o 
homem, vale dizer, a pessoa hu-
mana, foi e será, sempre, o prin-
cipal agente criador e modifi cador 
da história e dos fatos sociais.”

Após o palestrante deixar o 
púlpito, o Alte Fernando Pal-
mer da Fonseca foi convidado 
a fazer a entrega do prêmio 
Marquês de Tamandaré ao 
vencedor do concurso literá-
rio, o capitão-de-corveta Igor 
Assis Sanderson de Queiroz.

A seguir as atenções voltaram-
-se para o púlpito, que foi ocupa-
do pelo comandante da Marinha.

As atuais responsabilida-
des da Marinha e os princi-
pais projetos da Força foram 
enumerados. O ProSub foi 
citado como o mais impor-
tante e o submarino nuclear 
Alte Álvaro Alberto, segundo 
o almirante, estará pronto em 
2025. Também foram citadas 
as providências com vistas a 
um navio aeródromo brasilei-
ro, os avanços no projeto das 
corvetas classe Barroso e o 
SisGAAz - Sistema de Geren-
ciamento da Amazônia Azul.

Às 21h45 veio o breve 
pronunciamento do presi-
dente do clube. Alte Dobbin 
agradeceu a presença das au-
toridades, citando o coman-
dante da Marinha e os com-
ponentes da mesa, e deu por 
encerrada a sessão. 

Teve início aí, então, o des-
locamento do salão, que roti-

11 de Junho - Comemorações (cont)

NO RIO
O 149º aniversário da Bata-
lha Naval do Riachuelo foi 
comemorado em cerimô-
nia militar presidida pelo 
comandante de Operações 
Navais, Alte Wilson Barbo-
sa Guerra, realizada às 10h 
do dia 11, na Escola Naval.

Essa cerimônia é tradi-
cionalmente composta de 
duas partes. A primeira é 
integralmente dedicada 
à lembrança das ações da 
esquadra comandada pelo 
almirante Barroso em Ria-
chuelo. Na segunda, reali-
za-se a condecoração dos 

agraciados na área do 1º Distri-
to Naval com a Medalha do Mé-
rito Naval, a mais importante 

comenda da Marinha do Bra-
sil. Entre os agraciados deste 
ano, estava o apramense Com-

Comte Faria recebe Medalha do Mérito Naval

Alte Rui Elia

Casal Comte AbrahãoFlagrante da Sessão Solene Grupo de apramenses na Recepção de Gala

(D) Alte Palmer faz entrega de prêmio

neiramente é ocupado pelo 
restaurante O Navegador, 
para o salão anexo, no mesmo 
6º andar do prédio da sede 
social do clube. Aguardavam 
os convidados uma impecá-
vel ornamentação, um buffet 
cinco estrelas sob a responsa-
bilidade do restaurante O Na-
vegador e o teclado de Bruno 
com a voz de Gabriela. 

O comandante da Mari-
nha foi o primeiro a entrar no 
salão que, em instantes, apre-

sentava uma extraordinária 
concentração de almirantes 
com suas esposas. Predomi-
nou aí a descontração que en-
volveu inclusive o casal Alte 
Karam e Elisabeth. 

No 4º e no 3º andar a festa 
começara mais cedo. A fartura 
e a qualidade do buffet nesses 
dois andares era a mesma. A 
diferença era o ritmo musi-
cal, o conjunto Ângelo Garcia 
no 4º e o DJ Donny Dee no 3º 
andar. Havia ritmo para qual-

quer faixa etária e variado gos-
to musical. A festa foi até 2h.

Por decisão da diretoria 
do clube, foram postos à dis-
posição dos sócios apenas 700 
convites que, como se espera-
va, não atenderam à deman-
da. Dos 700, apenas 431 foram 
apresentados na portaria do 
clube. Alguns assíduos fre-
quentadores do evento nota-
ram a diminuição do público 
em relação aos anos anterio-
res, mas elogiaram o conforto. 

te Antonio Borges de Faria.
Ainda no Rio, a ADESG - 

Associação dos Diplomados 
da Escola Superior de Guerra 
registrou a data com uma ho-
menagem à Marinha, concre-
tizada com almoço precedido 
de coquetel. O evento organi-
zado pelo Alte Veiga Cabral, 
atual presidente desse Centro 
de Estudos de Política e Estra-
tégia Brasileira foi realizado no 
dia 26, no restaurante O Nave-
gador. E foi prestigiado pelo 
comandante da Marinha, Alte 
Moura Neto, e por membros do 
Almirantado, além de outras 
autoridades civis e militares.

EM BRASÍLIA
Este ano a data mereceu 
uma cerimônia militar rea-
lizada na manhã do dia 11, 
no Grupamento de Fuzilei-
ros Navais. O ministro da 
Defesa, embaixador Celso 
Amorim, e os três coman-
dantes das Forças Arma-
das, Alte Júlio Soares de 
Moura Neto, general Enzo 
Peri e o brigadeiro Juniti 
Sato participaram do even-
to que incluiu entrega de 
diploma e Medalha Mérito 
Naval aos 157 agraciados 
com a comenda na área do 
7º Distrito Naval. 
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 INVESTIMENTO NO MD
Nos últimos dez anos os investimentos 
sob a responsabilidade do Ministério 
da Defesa passaram de 37 bilhões para 
183 bilhões de reais. A informação 
foi prestada pelo ministro da Defesa, 
embaixador Celso Amorim, na Comis-
são de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional da Câmara dos Deputados. 

 BANDA SINFÔNICA DO CFN
Após o bem sucedido concerto que 
realizou dia 25 de março no Theatro 
Municipal do Rio, a Banda Sinfônica 
do Corpo de Fuzileiros Navais voltou 
a se apresentar à comunidade carioca. 
Desta vez foi no dia 10 de junho, na 
Cidade das Artes, dentro das come-
morações da Data Magna da Marinha.

 ATUAÇÃO
O apramense Comte Wilson Gonza-
ga Palmeira, transferido para a reserva 
em março, assumiu a direção da 
Escola Técnica do AMRJ em junho, 
a mesma OM onde ocupou o cargo 
de vice-diretor de Apoio de Base.

 TRIBUNAL MARÍTIMO
Quando esta edição se fechou, dia 
6 de julho, estava prevista para o 
dia 7 seguinte, na sede do Tribunal 
Marítimo, na Praça XV, no Rio, uma 
Sessão Solene para registrar o 80º 
aniversário dessa instituição da Justiça 
Militar. O evento a se realizar sob a 
responsabilidade do Alte Luiz Augus-
to Correia, presidente do TM, teria a 
presença do Comandante da Marinha.

 MULHERES NAS
FORÇAS ARMADAS

Marinha:
Efetivo total ...................................... 68.604
Mulheres ........................ (10,06%) 6.922
Exército:
Efetivo total .................................... 186.722
Mulheres ............................... (3,2%) 6.009
Aeronáutica:
Efetivo total ...................................... 67.614
Mulheres ........................ (13,78%) 9.322

 MULHER NA MARINHA
 Ao se fechar esta edição, dia 6 de 
julho, estava prevista para o dia 7 
seguinte, na Casa do Marinheiro, a ce-
rimônia para registrar o 34º aniversário 
do ingresso da Mulher na Marinha. A 
Alte (Md) Dalva Maria Carvalho Men-
des, exemplo de sucesso profissional 
feminino nas Forças Armadas, foi uma 
das primeiras a entrar na Marinha.

Em cerimônia realizada na 
manhã de 8 de maio, presidida 
pelo ministro da Defesa, Celso 
Amorim, as Forças Armadas 
comemoraram o Dia da Vitó-
ria, data que lembra o fi m da 
II Guerra Mundial. Os coman-
dantes da Marinha, Alte Moura 
Neto, do Exército, general Enzo 
Peri, e de Aeronáutica, briga-
deiro Juniti Sato, participaram 
do evento cujo roteiro incluiu 
pronunciamento do ministro 
da Defesa e imposição de Me-
dalha da Vitória. Esta comenda 
honorífi ca foi criada em 2004 
para agraciar, por critério do 
Ministério da Defesa, militares, 
civis e instituições selecionadas.

Entre os 301 agraciados 
este ano, da Marinha estavam 
12 ofi cias generais, 50 ofi ciais 
superiores, 10 intermediários e 
várias praças. Entre as institui-

Ministro da Defesa e Alte Öberg 

Dia da Vitória é celebrado no Rio
ções estava a Diretoria Geral 
do Pessoal da Marinha, cujo 
estandarte recebeu a insígnia 
aposta pelo ministro da Defesa.

Entre os civis estava a apra-
mense, secretária de redação 
do jornal da Aprama, Annita 
Ribeiro de Castro França (foto). 
Esta vincula a homenagem re-
cebida à atuação num jornal 
que há 14 anos divulga reali-
zações das Forças Armadas.

Eleições no Clube Militar
A chapa Consolidar e 

Modernizar, presidida pelo 
general Gilberto Rodrigues 
Pimentel (foto), consagrou-
-se vitoriosa nas eleições do 
Clube Militar, realizadas no 
dia 28 de maio, com quatro 
chapas concorrentes. A cha-
pa teve 1.023 votos, 41,9% 
dos 2.439 votos válidos 
apurados. A solenidade de 
posse foi realizada no dia 
26 de junho, no Salão Nobre 
da sede do clube, no centro.

Data Magna da Aprama (cont)

Tal como nos eventos 
anteriores realizados no Pi-
raquê, afora os convites de 
cortesia, os demais terão um 
número vinculado a uma 
mesa de seis lugares. A apre-
sentação desse convite que 
tem chancela do clube, ha-
bilita a entrada na portaria 
social e na portaria do Salão 
Capitânia, local do evento.

Dois grandes estaciona-

mentos do tipo vaga certa 
podem ser usados pelos 
convidados. ambos, um à 
direita e outro à esquerda 
do clube, na Av Borges de 
Medeiros, do lado da La-
goa. Há uma terceira op-
ção de estacionamento: na 
mesma avenida, na direção 
Leblon, a alguns metros do 
Piraquê, no canteiro entre 
uma pista e outra.

Aprama homenageia seu patrono 
A leitura solene da bio-

grafi a do escritor, historia-
dor, poeta e professor, Alte 
João do Prado Maia, foi 
o destaque no roteiro do 
evento realizado por essa 
entidade no dia 28 de maio, 
na sede social do Clube 
Naval, para registrar o ani-
versário de seu patrono.

O roteiro incluiu também 
palavras pertinentes à data do 
presidente da Aprama, Com-
te Ramiro Rodrigues dos 
Santos (foto), e do apramense 
capelão Levi Alves de Senna.  Entre os presentes esta-

va o diretor do SIPM - Servi-
ço de Inativos e Pensionistas 
da Marinha - , Comte Sérgio 
Miranda Brandão, que ou-
viu do Comte Ramiro refe-
rências elogiosas à atuação 
da OM que dirige. Comte 
Miranda também usou da 
palavra para discorrer sobre 
os objetivos do SIPM. E, na 
ocasião, presenteou a Apra-
ma com a edição 2014 da re-
vista do SIPM (foto). 

  Histórico    Estatuto
  Biografia do patrono    Diretoria    Ficha de filiação

  Tabela de preços para anúncio
  Edições anteriores do jornal da Aprama

CONHEÇA A APRAMA
www.aprama.com.br

aprama@terra.com.braprama@terra.com.br

das primeiras a entrar na Marinha.
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Casal Comte Nôga

Festa Junina no Piraquê
Na noite de 28 de junho, 

uma seleta representação da 
comunidade naval do Rio, 
na qual havia membros do 
Almirantado, esteve reuni-
da no Clube Naval-Piraquê, 
para prestigiar a tradicional 
festa junina, cujo sucesso se 
repete ao longo dos anos.

Lá estavam o coman-
dante da Marinha, Alte 
Moura Neto, e os almiran-
tes Karam, Guerra, Öberg, 
Pires Ramos e outras auto-
ridades. Este ano, além das 
atrações culinárias de cada 
barraca, o evento contou 
com uma exibição do gru-
po de balé aquático Splash 
Girls e com a performance 
do Quinteto Forró Tropical.

Entre as barracas, o des-
taque em tamanho, orna-
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Dias antes da estreia do 
Brasil na World Fifa Cup - 
Brasil 2014, sabia-se entre os 
apramenses que, por iniciati-
va do comodoro do Clube Na-
val - Piraquê, Alte Monteiro, o 
jogo seria exibido em alguns 
pontos do clube e, num deles, 
o cinema, haveria sorteio de 
camisas com motivo da Copa 
antes do jogo. Surgiu daí a 
ideia entre dois apramenses, 
assíduos frequentadores do 
clube, comandantes França e 
Damiani, de ali se juntarem 
para unir o útil ao agradável: 
torcer pelo Brasil num am-

biente de confraternização e 
amizade, que caracterizam os 
encontros de apramenses. O 
tempo foi curto para a divul-
gação da proposta como se 
pretendia, mesmo assim deu 
certo. Veio o jogo e a alegria 
da vitória, Brasil 3 x 1 Croácia, 
comemorada por apramenses 
com seus parentes e amigos. 

A partir das 19h30, as me-
sas reservadas no restauran-
te do clube começaram a ser 
ocupadas. A alegria, ajudada 
pelo resultado do jogo e pela 
degustação de vinho tinto chi-
leno, foi até as 21h30.

Aprama na Copa

11 de Junho - Comemorações 
Corrida Rústica

A Data Magna da Mari-
nha foi também registrada 
pelo Clube Naval-Piraquê 
que realizou, no dia 8 de ju-
nho, a VIII Corrida Rústica 
Batalha Naval do Riachuelo.

Participaram da com-
petição 80 atletas masculi-
nos e femininos. Entre os 

58 masculinos estavam os 
apramenses comandantes 
Francisco Erasmo de Souza 
e Darci Bueno. O primeiro 
foi o vencedor da categoria 
70-74 anos. O segundo dis-
putou pela categoria 50-54 
anos e foi o 45º colocado na 
classifi cação geral.

Apramenses no Piraquê comemoram Brasil 3 x 1 Croácia

Comte Bueno Comte Souza

(E) D. Sheila e D. Lídia (D) 

mentação e cardápio de igua-
rias juninas foi a das Voluntá-
rias Cisne Branco. Durante a 
festa, 15 voluntárias se reveza-
ram para atender ao público. 
Entre elas estava dona Sheila, 
esposa do comandante da Ma-

rinha, e dona Lídia, esposa 
do Alte Öberg. 

Este ano, o evento sen-
tiu o forte efeito da Copa. A 
portaria do clube registrou 
apenas 2.306 entradas. Em 
2013 foram mais de 5.000.

A vida na reserva
COMTE CERQUEIRA

O apramense, capitão-de -corveta Roque Cerqueira dos Santos, 
foi transferido para a reserva em fevereiro de 2012, quando 
servia no 1º Distrito Naval. Atualmente presta TTC - Tare-
fa por Tempo Certo - como inspetor naval do Grupo 
de Vistoria e Inspeção da GVI-CPSE.

a dos Santos, 
2, quando 

C - Tare-
upo 

Além dos encontros men-
sais de apramenses no Clube 
Naval, em maio e junho, um 
outro evento merece registro. 
Na noite de 14 de junho, no 
Salão de Festas do Condomí-
nio Residencial Mateus, em 
Cachambi, parentes e ami-
gos participaram do Para-
béns a Você em homenagem 
ao ex-presidente e atual con-
selheiro da Aprama, Comte 
Francisco Alves Nôga, que 
completou 80 anos.

Marcelo Diniz, com o seu 
teclado, animou a festa com 

Ex-presidente da Aprama comemora aniversário
presença estimada em 120 pes-
soas, entre as quais estavam 
três membros do Conselho De-
liberativo da Aprama, os co-
mandantes Arlindo Damiani, 
José Barbosa da Silva e capelão 
Levi Alves de Senna, que como 
sempre com suas palavras 
acrescenta brilho ao ambiente.

O roteiro da festa, condu-
zido pelo secretário-executivo 
da Aprama, CT Patrocínio, in-
cluiu um vídeo com uma men-
sagem do fi lho do homenagea-
do, adido da Defesa Naval na 
Inglaterra, Comte Denilson. 


