RICHARD GRAHAM = MR. G / US NAVY SEALs - SNIPER
Histórico Militar
Se alistou em 2000 na Marinha do EUA com a idade de 18 anos.
Graduou em 2000 “Homem de Honra” (maior honra da sua classe) na Escola de Ordenamento de
Aviação e foi dado um post de liderança avançado/precoce pelas qualidades de liderança.
Em 2001 frequentou a Escola Submarina de Demolição Básica (BUD/s) com 19 anos. A classe iniciou com
300 estudantes e terminou 9 meses depois com menos de 25 do estudantes iniciais dando um total final
de 34 formandos nessa turma.
Em 2001 frequentou o Treinamento de Qualificação SEAL (SQT)
Em 2002 foi designado para o TIME SEAL 10 com 20 anos e foi o mais jovem SEAL na costa leste dos EUA
naquela época.
Mr. G se formou em primeiro na sua turma em várias outras escolas, incluindo a Equipe Marítima de
reconhecimento/patrulha especial de guerra e recebeu vários prêmios do Time SEAL pelo trabalho
acima e além da sua casse e deveres.
Mr. G recebeu treinamento extensivo para conseguir as necessidades básicas dos Navy SEALs com um
treinamento adicional em, mas não limitado a: Trabalho de Segurança Presidencial (PSD), direção
defensiva, treinamento com carabinas, guerra urbana, aplicações contra atiradores de elite, e recebeu
de seu país a liberdade de segurança máxima.
Mr. G foi escolhido entre um pequeno grupo escolhido para treinar a Polícia Grega, Guarda Costeira e
Força Aérea para medidas de segurança avançada para as Olimpíadas de 2004, e foi um dos dois
instrutores que ajudou a fazer a primeira junção de treinamento da Força Aérea e Guarda Costeira, e fez
seus atiradores de elite atirarem de um helicóptero pela primeira vez na história da Grécia. Este
treinamentos mostrou o caminhos e colocou adiante a fundação para que os gregos tivessem uma
Olimpíada segura em Atenas.
Mr. G também foi designado para o time de rastreamento e captura de Criminosos de guerra, e
conseguir informações em organizações diferentes de terroristas fora dos EUA.
Mr. G foi reformado com honras da marinha após uma condição médica ameaçou sua vida e
considerado muito arriscado ser implantado como um SEAL naquele momento. Desde então o Mr. G
tem feito um retorno incrível com a sua saúde e iniciou uma nova missão como civil.

Negócios Civis
Desde 2007 Mr. G tem fornecido treinamento técnico e adequação para militares e cadetes de polícia.
Ele também tem fornecido um treinamento pessoal para atletas olímpicos, jogadres de futebol, SWAT e
muitos outros competidores de altos padrões.
Desde 2008, Mr. G tem fornecido treinamento avançado para Oficiais de Polícia, SWAT, DEA, Xerifes,
Patrulheiros Rodoviários e US Marshals. Mr. G é o responsável pelo treinamento avançado de atiradores
de elite para a SWAT nos estados de Nova York, Delaware e Pensilvânia.
Em 2009 Mr. G foi convidado para estar na comissão de diretores do “Conselheiro Tático” para a
Associação de Policiais Táticos do Atlântico (MATOA) no qual é uma organização terceirizada que
mantém um novo treinamento para Times da SWAT e Polícia nos estadosde Nova York, Nova Jersey,
Pensilvânia, Delaware e Maryland.
Mr. G é conhecido nos EUA por forçar as fronteiras que seus clientes e a polícia são capazes de ter.
Pessoas trazem o Mr. G porque ele criou um jeito especial de fazer treinamentos e situações complexas
e dividi-los em jeitos mais simples de ajudar seus clientes e a polícia de realizarem altos níveis de
conclusões que eles achavam impossíveis.
Mr. G é também conhecido por mostrar o que ele aprendeu como um Navi SEAL e3 modificar as táticas
e conhecimentos para certas situações fora dos campos de batalha. Isto é importante porque permite
que os oficiais recebam a primeira linha de treinamento que eles possam incorporar com o ambiente
urbano no qual é a base para a população brasileira. Se nós tratarmos nossas casas como um campo de
batalha então nós criaremos um, e isto é exatamente o que Mr. G nos ajuda a evitar nesse processo.
Mr. G também fornece liderança, criação de grupos, comunicação, reponsabilidade, e treinamentos
saudáveis. Estes são tópicos importantes também para manter nossos oficiais atentos para que eles
sejam os melhores o tempo todos e todas suas áreas de trabalho, não apenas com uma arma.
Implementação da Unidade K9
Em 2009 Mr. G foi trazido para ajudar a Baden K9 expandir suas capacidades de seus treinamentos de
cachorros para as unidades de Nível 1 de todo o mundo. Como u m conselheiro ele estabeleceu um
novo método de treinamento e táticas para fornecer uma transição mais fácil da escola para o campo de
batalha para os cães e seus “parceiros“.
Desde então, Mr. G vem sendo treinado como um treinador K9 na Baden K9 e agora ajuda em fornecer
um limite tático para o treinamento K9 e a entrega desses cães altamente treinados por todo o mundo.
Por ter esse currículo como um SEAL, Mr. G tem ajudado à expandir as capacidades táticas que homem
e cão podem fazer juntos nas aplicações do exército e da polícia.
Mr. G é atualmente o embaixador de Baden K9 nos EUA e na América do Sul.

