Setembro de 2018 a Janeiro de 2019 • Associação Almirante Prado Maia

1

Ano 17 • Número 98 • Setembro de 2018 a Janeiro de 2019

Marinha tem novo Comandante
Na manhã do dia 9 de janeiro, terça-feira, o Almirante de
Esquadra Ilques Barbosa Júnior
tornou-se o novo Comandante

da Marinha do Brasil. A cerimônia de transmissão de cargo ocorreu no Clube Naval de Brasília e
contou com as presenças do Pre-

sidente da República, Jair Bolsonaro, e do Vice-Presidente, General Antônio Hamilton Martins
Mourão. Continua na página 2.

(E) Em primeiro plano: Alte Esq Ilques, Vice-Presidente Hamilton Mourão, Presidente Bolsonaro,
Ministro da Defesa Fernando Azevedo e Alte Esq Leal Ferreira

No primeiro dia do mês
de dezembro de 2018, aproximadamente duzentos e
trinta apramenses, amigos e
convidados reuniram-se no
Salão Social da Casa do Marinheiro para o tradicional encontro de fim de ano. A ousadia  do Presidente, Comte
Ramiro, ao inovar preferindo

um almoço natalino ao invés
do tradicional churrasco, foi
alvo de comentários elogiosos. E o esmero na preparação do evento foi recompensado pela satisfação vista no
brilho dos olhos de cada conviva, quando comentavam
sobre o encontro. Continua
na página 2.

(E) Comte Ramiro, Monsenhor Levi, Comte Ronaldo, Sra. Bernadete,
Sra. Glória, Sra. Sandra, Sr. Soares, Sra. Marisa e Comte Abrahão

CIAW forma 391 novos oficiais
FOTO: Marinha do Brasil / © 3SG-CA Abel

No dia 15 de dezembro
de 2018, sábado, o Centro
de Instrução Almirante
Wandenkolk (CIAW) realizou a formatura dos 391
alunos do Curso de Formação de Oficiais (CFO).
Os novos oficiais da Turma
“Almirante Hélio Leôncio
Martins” receberam suas
platinas e espadas durante a
cerimônia, que foi presidida
pelo então Comandante da
Marinha, Alte Esq. Eduardo
Bacellar Leal Ferreira. Continua na página 2.

Aprama realiza
confraternização de Fim de Ano

Comando do 1º DN condecora apramenses
com a Medalha “Amigo da Marinha”
No dia 6 de novembro de
2018, cinco apramenses (foto)
foram condecoradas pelo Co-

mando do 1º DN, com a Medalha “Amigo da Marinha”.
Continua na página 2.

Primeiros colocados do CFO 2018 recebendo suas espadas.
Senhoras apramenses: Rosely, Bernadete, Márcia, Marisa e Maria Lúcia
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Marinha tem novo Comandante (cont)
O Almirante Ilques assume
o lugar ocupado pelo Almirante
Eduardo Bacellar Leal Ferreira
nos últimos quatro anos. “Tenho
a plena convicção da magnitude
dos desafios que estamos enfrentando”, declarou o Almirante ao
assumir o cargo mais alto da Marinha. Para a gestão que inicia, o
novo Comandante da Marinha
destacou a importância de dar
continuidade às ações em curso
e à necessidade de aprimorar
a constante interação entre as
Forças. Em sua fala, o novo Comandante listou como prioridades: os recursos humanos das
Forças; os programas Nuclear e
o de Desenvolvimento de Submarinos; construção do núcleo
do Poder Naval; e Sistema de
Gerenciamento da Amazônia
Azul. Durante a solenidade, o
Ministro da Defesa, Fernando

Azevedo, ressaltou os avanços
ocorridos nos projetos desenvolvidos pela Marinha nos últimos
anos, como o programa nuclear e
o de construção de submarinos.
“Esse último vivenciou
uma importante e significativa
vitória, com o lançamento, em
14 de dezembro de 2018, do
primeiro dos quatro submarinos convencionais”, destacou
o Ministro Fernando Azevedo.

CIAW forma
391 novos oficiais (cont)
Os candidatos aprovados para os diversos Corpos e Quadros da Marinha
do Brasil, após nove meses
de intensos estudos, foram
habilitados ao pleno exercício, na paz ou na guerra,
de atividades técnico-administrativas e das funções
previstas para Oficiais Subalternos, inerentes aos
primeiros postos da carreira naval, em Organizações
Militares de todo o país.
A Turma “Almirante
Hélio Leôncio Martins”,
composta por 391 oficiais
(236 homens e 155 mulheres), distribuída entre os
seguintes Quadros: 6 do
Turma Almirante
Hélio Leôncio Martins
(CFO 2018)

Flash Alte Esq. Ilques com os Presidentes da Soamar-Rio,
Dr. José Antonio e da Aprama Comte Ramiro

Novo CM Alte Esq. Ilques em sua alocução

Quadro Complementar de
Oficiais da Armada (QCCA), 7 do Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais (QC-FN), 12 do
Quadro Complementar de
Oficiais Intendentes da Marinha (QC-IM); 66 do Corpo
de Engenheiros da Marinha
(CEM), 180 do Quadro de
Médicos (Md), 13 do Quadro de Cirurgiões Dentistas (CD); 11 do Quadro de
Apoio à Saúde (S), 28 do
Quadro Técnico (T), 5 do
Quadro de Capelães Navais (CN); 45 do Quadro
Auxiliar da Armada (AA)
e 18 do Quadro Auxiliar de
Fuzileiros Navais (AFN).

O titular da pasta da Defesa lembrou que a certificação
do projeto básico do futuro
submarino com propulsão nuclear representa “demonstração inequívoca da capacidade
intelectual e da competência
da nossa força de trabalho”.
Em suas palavras de despedida, o Alte Esq. Eduardo Bacellar
Leal Ferreira agradeceu o apoio
de ex-Ministros da Defesa e aos

80 mil homens e mulheres que
compõem a Marinha do Brasil.
Ele reforçou a constante necessidade de manter a capacidade do poder marítimo, devido
ao grande crescimento da economia marítima mundial. “Estamos entre os maiores produtores
de petróleo no mar e as cargas
movimentadas em nossos portos e terminais correspondem
em volume a quase 10% do total

do comércio Marítimo Internacional”, explicou o Almirante.
Participaram ainda da cerimônia os comandantes do Exército, General Villas Bôas, da Força
Aérea, Brigadeiro Antonio Carlos Moretti Bermudez, e demais
autoridades civis e militares, dentre elas o Presidente da Aprama,
Comte Ramiro Rodrigues dos
Santos, e o Presidente da Soamar
-Rio, Dr. José Antonio Baptista.

Aprama se despede de membro de sua diretoria
Na noite do dia 15 de janeiro, no Restaurante Havaneza, reuniram-se membros do
Conselho de Administração
da Associação (CAd) e amigos, para despedida do Capitão-Tenente (AA) Arnaldo
Amirato Dias, Assessor de Relações Públicas da Associação,
que recebeu das mãos do Presidente, Comte Ramiro uma
placa alusiva ao evento.
E a história se repete: a cada
período, a cada ano e a cada
momento tudo pode mudar, a
Marinha precisa de você, pre-

cisa de nós, e estamos aqui para
atendê-la no seu chamado.
Dessa feita foi o CT (AA)
DIAS, membro ativo do Conselho administrativo da Aprama, que foi designado para
cumprir missão no Comando
do 2º DN. Oficial dedicado que
cumpre a missão independente
da condição do tempo despedese do Rio de Janeiro, mas com o
compromisso de manter acesa a
chama da Marinha do Brasil e
da Aprama no Estado da Bahia,
convocando a cada associado a
manter o lema de “amizade e

(E) Ten Dias e Comte Ramiro

fraternidade” naquele rincão.
A Aprama agradece seu
empenho e aguarda seu regresso desejando, “bons ventos e águas tranquilas”.

Aprama realiza Confraternização de Fim de Ano (cont)
Em um clima de fraternidade e amizade reinantes no belo Salão Social da Casa do Marinheiro, somado a performance da Banda “Contagem
Regressiva” e o esmero
da equipe do Buffet Saudável Sabor, responsável
pelo almoço natalino, foi
realizada a entrega de distintivos aos oficiais que
foram promovidos dia 25

(E) Ten Dias, Sr. Daniel e Ten Tambosi

de dezembro de 2018, a saber: ao posto de Capitão-Tenente, Arnaldo Amirato Dias

e Ana Clara Barbosa, que
foi representada por seu
filho Daniel; e ao posto
de Primeiro-Tenente, Renato Tambosi. Registrouse também a presença do
Presidente da Soamar-Rio
Dr. José Antonio Baptista
e Sra. Claudia, Sras. Celyse e Dirce Prado Maia,
bem como os ex-presidentes Comandantes Nôga,
Cutrim e Abrahão.
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Confraternização de fim de ano dos apramenses
Num clima de descontração total os apramenses se encontram mais uma vez para a confraternização de Fim de Ano.
O registro fotográfico mais uma vez, por conta do Edilson, retrata e nos dá uma pequena, mas significativa amostra,
da grandeza do que foi o evento realizado no dia 1º de dezembro de 2018, no Salão Social da Casa do Marinheiro.

Comte Rudmar e esposa

Comte Ramiro e esposa

Comte Anariudo e família

Sra. Bernadete e Sra. Alba

Dr. José Antonio e esposa

Comte Santana e esposa

Comte Sidairton e esposa

Flash das crianças

Comte Nôga e esposa

Comte Abrahão e esposa

Comte Moreira e esposa

Comte Ramiro, Sra. Celyse e Sra. Dirce Prado Maia e amigos
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CT Dias e família

Comte Santana e esposa

Comte Barbosa e família

Comte Marco Roza e esposa

Comte Santana, Comte Placido e família

Comte Beserra e esposa

Sr. Carlos, Comte Joselito e esposa

Flash das senhoras do amigo oculto

Sra. Rosely, Márcia, Lea Salvato e Isis Ribeiro

CT Urbano e família

Comtes Souto, Josimar e Bia

Ten Tambosi e família e Sra. Rosiléa

CT Patrocínio e família

Casal Comte Ferreira e Casal Comte Cruz

Comte Barbosa, Arcionei, Cutrim e Cláudio

Sr. Antônio e família
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CIAW forma militares da Turma do SMV-2018
Em 5 de setembro de 2018,
o Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW),
na Ilha das Enxadas, realizou
a Cerimônia Militar de Juramento à Bandeira e de conclusão da 1ª fase do Estágio de
Adaptação e Serviço (EAS) e
do Estágio de Serviço Técnico
(EST) para o Serviço Militar
Voluntário (SMV).
O evento marcou a formatura de seis Oficiais e 250
Guardas-Marinha na área sob
jurisdição do Comando do 1º
DN. A turma do SMV-2018 é
composta por 22 militares do
Quadro de Cirurgiões-Den-

Oficiais e Guardas-Marinha do SMV-2018 prestam juramento à Bandeira Nacional

tistas (CD); 69 do Quadro de
Apoio à Saúde (S); 34 do Corpo
de Engenheiros Navais (EN); e
131 do Quadro Técnico (T) do
Corpo Auxiliar da Marinha.
Estiveram presentes à so-

Aprama visita Complexo Aeronaval
No dia 17 de setembro
de 2018, uma comitiva
composta por cerca de 40
associados, seus dependentes e convidados visitaram o Complexo Aeronaval de São Pedro D`Aldeia. A organização já era
conhecida pelos militares
que serviram nesse tão
significativo segmento da
Marinha do Brasil, a Força
Aeronaval.
A comitiva foi recepcionada pelo então comandante da Força, Contra-Almirante Denílson Medeiros Nôga. Após um “coffee
break”, o grupo foi conduzido ao auditório onde
o Alte Nôga, após a execução do Hino Nacional,
cantado a plenos pulmões
por todos os presentes,
demonstrou como a organização administrativa e
militar se integra à defesa
e à operacionalidade de

Flagrante da comitiva da Aprama

todo o sistema tático da
Marinha, com seus esquadrões de aeronaves – HU,
HI, CIAAN e o Esquadrão
dos Águias – (ESQDHU-1).
A própria Base Naval proporciona todo o suporte de
manutenção das aeronaves
simultaneamente com os
respectivos esquadrões.
Após uma visita ao 1º Esquadrão de Aviões de Interceptação e Ataque (VF-1), o
grupo assistiu uma demonstração de salvamento de tripulantes em caso de queda de
aeronave no mar, Unidade de
Treinamento de Escape para
Aeronaves Submersas (UTEPAS). Na sequência do evento, foi servido um coquetel
com a presença da oficialidade onde foi erguido um brinde em saudação a todos os
militares da Aviação Naval,
acompanhado do slogan dos
aeronavegantes: “NO AR,
OS HOMENS DO MAR!”

lenidade, entre outras autoridades civis e militares, o
Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de
Esquadra Bento Costa Lima

Leite de Albuquerque Junior;
o Diretor-Geral do Pessoal da
Marinha, Almirante de Esquadra Celso Luiz Nazareth;
o Diretor do Pessoal Militar
da Marinha, Vice-Almirante
Renato Rodrigues de Aguiar
Freire; o Comandante do 5º
Distrito Naval, Vice-Almirante José Renato de Oliveira; o
Diretor de Saúde da Marinha,
Vice-Almirante (Md) Edmar
da Cruz Arêas; e o Diretor
de Ensino da Marinha, Vice
-Almirante André Luiz Silva
Lima de Santana Mendes; entre outros Almirantes e autoridades civis.

Armistice Day
O dia 11 de novembro lembra
o fim do pesadelo vivido pelas
nações envolvidas na 1ª Guerra
Mundial, que durou cinco anos
e deixou cerca de 20 milhões de
mortos. A data é conhecida nos
países de língua inglesa como
Armistice Day. Como acontece a
cada ano, a comemoração contou
com a presença de um apramense, o ex-combatente da Marinha,
Ten Melchisedech Afonso de Carvalho (foto), que representa os excombatentes do Brasil e é membro da seção brasileira da Royal
British Legion, acompanhado
de sua esposa, Dra. Carmen.

Aniversário do
Corpo de Intendentes
da Marinha (CIM)
Como parte das comemorações
do 249° Aniversário do CIM,
será realizado um Coquetel de
Confraternização de Oficiais no
Windsor Barra Hotel, Av. Lúcio
Costa, 2630 - Barra da Tijuca
– dia 9 de março (Sábado), às
21h. Uniforme 5.5. Maiores
informações poderão ser obtidas através do e-mail dabm.
intendencia@marinha.mil.br.
Aniversário do
Corpo de Fuzileiros
Navais (CFN)
A tradicional Festa de Confraternização dos Oficiais do
211º Aniversário do CFN, será
realizada no Windsor Barra Hotel,
no dia 16 de março (sábado), às
20h30. Quaisquer esclarecimentos poderão ser obtidos junto à
Assessoria de Comunicação Social do CGCFN, pelos telefones
2126-5027/2126-5032.

Comando do 1º DN
condecora apramenses com a Medalha
“Amigo da Marinha” (cont)
A cerimônia, que contou
com a presença de diversas
autoridades civis e militares, foi presidida pelo Alte
Esq. Paulo Cezar de Quadros küster, Comandante
de Operações Navais. O
Presidente da Soamar-Rio,
Dr. José Antonio, na sua
alocução, agradeceu a presença de todos e ressaltou
a importância do mar para
o Brasil, onde se efetua
a maior parte do nosso
comércio exterior e onde
estão localizadas as reser-

novo sócio
O Primeiro-Tenente (AA) Eduardo Palmeira de Mello (foto) é
Oficial do CFO- 2014 da Turma
Almirante Guillobel. Atualmente
o 1ºTEN (AA) Mello, serve na Diretoria Geral do Material da Marinha (DGMM), como Assistente
do Assessor-Chefe da DGMM.

vas petrolíferas do pré-sal.
A Medalha “Amigo
da Marinha” foi criada em
agosto de 1966, para agraciar
personalidades civis, sem
vínculo funcional com a Marinha do Brasil, militares de
outras forças, bem como instituições que se tenham distinguido no trabalho de divulgar a mentalidade marítima, no relacionamento com
a Marinha, na defesa dos interesses atinentes à Marinha
e na divulgação da importância do mar para o País.

Falecimento
É com pesar que registramos
o falecimento do apramense
Comte Gilvani Guedes de Vasconcelos, ocorrido no dia 14 de
novembro, aos 76 anos. Comte
Guedes, nascido em 27 de maio
de 1942 era natural do estado
da Paraíba. Sócio efetivo desde
2006, era frequentador assíduo
dos eventos socioculturais e almoços de confraternizações de
turma promovidos pela Aprama.
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Memória III (final)

Nesta edição de número
98, apresentamos a relação
dos presidentes que estiveram
à frente dos destinos da Associação Almirante Prado Maia.
Comte Iso (1985-1989)
O primeiro presidente da agremiação que nasceu com o nome
de “Comissão de Relações Públicas do Quadro de Oficiais
Almirante João do Prado Maia”
(CRPAPM), estabeleceu, com os
cofundadores, as bases norteadoras dos objetivos da agremiação, com raízes na confraternização. O lema, não expresso em
palavras, poderia ter sido “Não
nos dispersemos”, como convocação aos Oficiais Auxiliares da
Marinha da ativa e da reserva.
Comte Francisco
Alves Nôga (1989-1991)
Na presidência da recém-fundada Comissão, ombreou com o
Comte Iso mantendo ativa a Comissão e coesos os membros cofundadores, como ele próprio.
Comte Zacarias
José Santana (1991-1993)
Participa ativamente da organização da Comissão. Foi responsável pelo embrião deste
jornal, com a publicação de
folder noticioso.
Comte Adão Chagas
de Rezende (1993-1997)
Com sua dedicação, a CRPA-

Turma QC 78
comemora
Quadragenário
da nomeação de
Segundo Tenente

Comte Iso

Comte Nôga

Comte Zacarias

Comte Chagas

Comte Moutinho

Comte Claudionor

Comte França

Comte Cutrim

Comte Abrahão

Comte Ramiro

PM vai adquirindo novos sócios. Tornam-se mais regulares
os encontros dos sócios para
almoço de confraternização.
Comte Antonio C.
Moutinho Oliveira
(1997-1999)
Como seus antecessores, cuidou de dar consistência e resistência à agremiação.
Comte Claudionor
Ribeiro de Ribeiro (1999)
Ascendeu ao cargo de presidente em virtude do Comte
Moutinho, presidente eleito
em 1997, haver sido movimentado para a área do 4º
DN. Comte Claudionor cumpriu o restante do mandato e
conduziu ao processo eleitoral
no qual foi eleito o Comandante Nôga.
Comte Nôga (1999-2001)
Novamente assume como presidente e cuida da sobrevivência
da CRPAPM. Convidou o sócio
Comte França, jornalista, a editar um tabloide que chegasse a
todos os associados com notícias
das atividades da Comissão.
Comte Chagas (2001-2003)
Pela segunda vez assume a presidência da Aprama. Mantém
ativa a agremiação, expedindo circulares aos associados
e incentivando-os a participarem dos eventos programados.

Comte José Alves
de França (2003-2005)
Propõe que a agremiação
mude sua denominação para
“Associação de Oficiais Auxiliares Almirante João do Prado Maia”, com o nome fantasia de Aprama.
Comte José de Ribamar
Cutrim Gomes (2005-2009)
Assume a presidência por
dois mandatos. No período, a
Aprama recebe da Marinha o
direito de ocupar sala própria,
em endereço da Avenida Rio
Branco, tendo como vizinhos
a Soamar-Rio e a Amarcílio.
Comte França (2009-2013)
Exerceu a presidência por
dois biênios consecutivos.
Continuou como editor do tabloide que ele mesmo criara,
agora com tiragem de 3000
exemplares, distribuídos aos
associados e OMs da Marinha
em todo o território nacional.
Comte Ramiro Rodrigues
dos Santos (2013-2015)
O novo presidente incentivou
as comemorações de eventos.
“Somos uma equipe com valores
individuais que se somam”, disse o presidente.
Comte João Abrahão
da Silva (2015-2017)
Sua administração foi marcada
pela maior frequência aos even-

tos de filiados, seus amigos
e familiares. Convidado a se
reeleger, declinou com o compromisso de continuar atuante
como membro da diretoria. É o
atual secretário-executivo.
Comte Ramiro
(Atual presidente - 2017-2019)
Em seu segundo mandato se
expande a admissão de sócios
e a frequência aos eventos da
Aprama. Os aniversariantes
do mês são homenageados. A
agenda de eventos se mantém
ativa: excursões e festas temáticas movimentam os associados. Inesquecível a festa ‘Uma
noite de Queijos e Vinhos’,
com desfile de moda na Ilha
Fiscal, por exemplo.
E assim, a partir de uma
proposta inicial, a Aprama veio
a se tornar uma sólida confraria, que reúne centenas de associados. É preciso acrescentar
vida, cor, som, laços fraternos,
novas amizades e animação às
atividades da Aprama, para
que fique registrado o alcance dos objetivos que levaram
aquele grupo de jovens oficiais,
reunidos numa churrascaria,
ao sonho de não se dispersarem... Acrescente-se ainda, por
dever de justiça, a importância da atuação dos membros
de cada diretoria, zelosos em
manter acesa a chama da fraternidade na Família Naval.

A Turma Almirante Joaquim Marques de
Leão, dos Quadros Complementares dos Corpos
da Armada, de Fuzileiros
Navais, de Intendentes
de Marinha e de Engenheiros Navais de 1978,
completou em 26 de setembro de 2018 o Quadragenário da Nomeação de Segundo-Tenente.
Com a presença de 29
dos 71 componentes da
turma, foi afixada no túnel da Escola Naval (EN)
uma placa alusiva à data.
Após a cerimônia e uma
breve visita à Biblioteca e
ao Museu da EN, um almoço foi servido na Sede
Social do Clube Naval
para os veteranos, familiares e amigos. Na ocasião foram entregues diplomas (foto), medalhas
e brindes sob encomenda
– camisas e bonés.
O ponto alto das comemorações, além dos
passeios realizados, foi o
jantar dançante na Boate
Scaffo, no Clube Naval
Charitas, na noite de sexta-feira, 28. No domingo,
dia 30, realizou-se a despedida dos Veteranos
para suas Cidades, levando nas bagagens as lembranças dos colegas e dos
bons momentos vividos.
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