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O Batalhão Tonelero conduziu, 
em setembro, um adestramento 
de salto livre operacional, em 
Resende-RJ, com o apoio de uma 
aeronave civil

O CEFAN recebeu, no dia 20 de 
julho, a visita do Comandante da 
Marinha, AE Ilques, acompanhado 
pelo Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, AE (FN) Zuccaro

O 1º Batalhão de Operações 
Ribeirinhas ministrou, de 17 de 
agosto a 2 de setembro, o 1º Estágio 
de Qualificação para Operadores 
de Lanchas de Combate

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador participou de ação solidária no 
Hospital Martagão Gesteira, no dia 3 de setembro. Na ocasião, foram entregues 
630Kg de leite em pó e  600 máscaras de proteção face shield e reutilizáveis

O Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Brasília está atuando, desde o 
final de setembro, na Operação 
Verde Brasil 2, em Tocantins, 
visando ao combate dos focos de 
incêndio na Amazônia Legal
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NOTANF Marinha do Brasil assina 
protocolo de intenções com 
a Academia Brasileira de 
Letras para doação de livros 
em comunidades ribeirinhas

Comando Conjunto Bahia 
conclui entrega de mais de 
20 mil cestas básicas em 
Salvador-BA

Batalhão Naval promove 
distribuição de cestas 
básicas para as famílias das 
crianças do “Projeto Música e 
Cidadania”

1º e 2º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas 
participam de ações de 
doação de sangue

A Marinha do Brasil, representando a União, e a 
Academia Brasileira de Letras assinaram, no dia 14 de 
julho, um protocolo de intenções, que tem como objetivo 
unir esforços para promover o acesso à cultura, por meio 
da doação e transporte de livros para as comunidades 
ribeirinhas da região amazônica. O ato foi realizado por 
videoconferência.

O Comando Conjunto Bahia apoiou a 3ª fase do 
“Programa Salvador por Todos”, com a distribuição de 
22.700 cestas básicas a famílias atingidas pelos efeitos 
da pandemia da Covid-19 em Salvador-BA, entre os dias 
14 e 17 de julho. A ação foi promovida e coordenada pela 
prefeitura, que realiza o cadastro das famílias e conta com 
o apoio operacional das Forças Armadas.

O Batalhão Naval distribuiu, no dia 27 de agosto, 
o terceiro lote de cestas básicas para as famílias das 
crianças inscritas no projeto “Música e Cidadania”. A 
entrega foi realizada na Escola Padre Doutor Francisco da 
Motta, no Centro do Rio de Janeiro, uma das instituições 
apadrinhadas pela Organização Militar.

O “Projeto Música e Cidadania” recebeu 58 crianças 
inscritas este ano e, por conta da pandemia do novo 
coronavírus, as atividades presenciais foram suspensas, 
ainda sem data definida para seu retorno. Os militares 
da Banda Sinfônica disponibilizaram, então, aulas online 
gratuitas para as crianças, abordando teoria musical, 
servindo como ferramenta de interação com os alunos.

Para apoiar a demanda de bolsas de sangue em 
Manaus-AM, o 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas 
(1°BtlOpRib) participou de uma ação em prol da Fundação 
Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas 
(Hemoam). A Unidade Móvel do Hemoam, que esteve no 1° 
BtlOpRib no dia 30 de julho, recebeu 52 militares voluntários. 

No dia 20 de julho, em comemoração aos 40 anos do 
ingresso da mulher na Marinha do Brasil, militares do 2º 
Batalhão de Operações Ribeirinhas doaram sangue para a 
Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará, 
em Belém. Militares do sexo feminino participaram do ato 
de solidariedade.
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Operações Operações

A Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) conduziu, entre os 
dias 21 e 25 de agosto, a Operação Formosa 2020, no Campo de 
Instrução de Formosa (CIF), em Goiás. A atividade integra o Ciclo 
de Adestramentos da FFE e tem o propósito de contribuir para 
a manutenção do pronto emprego dos Grupamentos Operativos 
de Fuzileiros Navais.

Em virtude das medidas de enfrentamento à pandemia da 
Covid-19, este ano, excepcionalmente, o efetivo, assim como o 
emprego dos meios, foi reduzido. Durante o exercício, os militares 
observaram rigorosamente as medidas sanitárias preventivas e os 
protocolos em vigor.

A operação envolveu mais de 500 militares, aeronaves de 
asa fixa, artilharia, veículos lançadores múltiplos de foguetes, 
além das tropas de infantaria. Todos os armamentos e sistemas 
de armas utilizaram munição real.

“Os Fuzileiros Navais precisam de um adestramento real, 
empregando munição real e o CIF permite que possamos ter, 
na plenitude, esse adestramento que nos garante confiança, 
a fim de termos uma prontificação operativa plena”, ressaltou o   
Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, Vice-Almirante 
(FN) Jorge Armando Nery Soares.

Participaram do evento o Comandante da Marinha, o Chefe 
do Estado-Maior da Armada, o Comandante de Operações Navais 
e autoridades da Marinha e do Exército.

O Comando da Tropa de Refor-
ço e suas unidades subordinadas 
realizaram o exercício “SUBEX-REF 
2020”, de 17 a 24 de julho, na Área 
de Apoio Administrativo Almiran-
te José Carlos Ribeiro da Silva, em 
Itaóca, no litoral sul capixaba. A ati-
vidade tem o propósito de manter 
seus efetivos e meios em condi-
ções de pronto emprego, contri-
buindo para a prontidão operativa 
da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra.  Participaram do treinamento 
420 militares, 42 viaturas, além dos 
meios operativos essenciais às 
atividades de apoio ao combate e 
apoio de serviços ao combate. 

O Corpo de Fuzileiros Navais e o 2° Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego Geral realizaram, de 1º a 3 de julho, uma série de adestramentos 
com o objetivo de aprimorar a capacidade operacional das unidades 
envolvidas. Além do treinamento de transporte de carga, transporte de 
tropa com desembarque por fast rope e rapel, foi realizado o primeiro 
adestramento de operações aéreas assistidas por óculos de visão noturna, 
na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia-RJ.

Militares dos 1° e 2° Batalhões de Infantaria de Fuzileiros Navais, do 
Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais e da Companhia de 
Apoio ao Desembarque participaram dos exercícios.

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal realizou, 
de 8 a 10 de setembro, o exercício “EXPLOSEX-2020”, 
no Campo de Instrução de Muriú, no litoral Norte do Rio 
Grande do Norte.  

Durante o treinamento, foram realizadas instruções 
teóricas, bem como atividades de preparação de cargas 
e acionamento para detonação de explosivos. O exercício 
teve como finalidade qualificar os Fuzileiros Navais 
para o manuseio de explosivos na área de jurisdição do 
Comando do 3º Distrito Naval.

O Batalhão de Ope-
rações Especiais de 
Fuzileiros Navais – 
Batalhão Tonelero 
participou, de 24 a 26 
de agosto, na Base 
Aérea Naval de São 
Pedro da Aldeia, 
de adestramento 
de técnicas de infil-
tração com helicóp-
teros. Sob a coordena-
ção do Comando Naval 
de Operações Especiais, o 
evento contou também com a 
participação do Grupamento de Mergulhadores de Com-
bate e foi apoiado pelas aeronaves H225M Super Cougar, 
do 2° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral.

O adestramento contemplou técnicas de infiltração 
por  rapel, fast rope, hello casting e tethered duck, contan-
do com eventos diurnos e noturnos. Além da manuten-
ção do adestramento dos operadores especiais, foram 
também qualificados novos mestres de lançamento.

No contexto dos 40 anos do ingresso das mulheres 
nas fileiras da Marinha do Brasil, a Base de Fuzileiros Navais 
da Ilha do Governador conduziu, no dia 10 de julho, um 
Adestramento Tático Individual para Militares Femininas.

O evento foi dividido em três etapas, incluindo 
Treinamento Físico Militar, tiro e patrulha marítima. O 
objetivo foi adestrar e familiarizar militares do sexo feminino 
que servem no Complexo Naval da Ilha do Governador 
com as atividades intrínsecas ao Corpo de Fuzileiros 
Navais, particularmente aquelas ligadas à Segurança 
Orgânica, com foco no preparo individual.

O Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais, 
em conjunto com o Centro de Medicina Operativa 
da Marinha, realizou um adestramento de Suporte 
Básico de Vida, adaptado às características 
operativas do Batalhão e possibilidades de suas 
viaturas.

A finalidade do adestramento, realizado de 
10 a 13 de agosto, foi atualizar o protocolo de 
atendimento pré-hospitalar, proporcionando um 
melhor preparo aos militares que necessitarem 
utilizar os procedimentos de primeiros socorros em 
diversas situações envolvendo resgate de vítimas 
em viaturas blindadas.

Força de Fuzi leiros da Esquadra conduz 
Operação Formosa 2020

Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Natal realiza 
exercício com explosivos

Batalhão de Blindados 
de Fuzileiros Navais 
realiza adestramento em 
conjunto com o Centro 
de Medicina Operativa da 
Marinha

Batalhão Tonelero participa 
de adestramento de 
técnicas de infiltração com 
helicópteros

40 Anos da Mulher na 
Marinha: Base de Fuzileiros 
Navais da Ilha do Governador 
conduz adestramento tático 
para as militares

Comando da 
Tropa de Reforço 
realiza o exercício 
“SUBEX-REF 2020”

Corpo de Fuzileiros Navais e 2° Esquadrão de 
Helicópteros de Emprego Geral realizam adestramento 
no Complexo Aeronaval
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Matéria de Capa Matéria de Capa

A Marinha do Brasil (MB) e o Corpo de Fu-
zileiros Navais (CFN) vivem hoje um momento 
de avanços significativos. Atendendo aos pa-
drões exigidos pela nova realidade, o uso da 
tecnologia vem sendo prioridade para a For-
ça, garantindo mais eficiência e otimizando, 
assim, o trabalho dos militares.

Com o objetivo de “aumentar o Poder Na-
val brasileiro para cumprir, em sua plenitude, 
as tarefas de controlar áreas marítimas, negar 
o uso do mar ao inimigo e projetar poder sobre 
terra”, a MB conta com um portfólio de pro-
gramas estratégicos, com estratégias e ações 
contidas na Política Nacional de Defesa e na 
Estratégia Nacional de Defesa, estas consoli-
dadas no Livro Branco de Defesa Nacional.

Dentre os programas estratégicos da Ma-
rinha, como o da Capacitação Profissional, o 
Programa de Construção do Núcleo do Poder 
Naval (com destaque para o desenvolvimento 
de submarinos e as fragatas Tamandaré) e o 
Programa de Obtenção da Capacidade Ope-
racional Plena, está incluído o PROADSUMUS.

 O PROADSUMUS tem por finalidade ga-
rantir a prontidão e a capacidade expedicio-
nária do CFN, restabelecendo e ampliando as 
capacidades da Brigada Anfíbia, nucleada na 
Força de Fuzileiros da Esquadra, bem como 
dos Batalhões de Operações Ribeirinhas, 
Grupamentos de Fuzileiros Navais e Bata-
lhões de Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica. Com isso, será possível alinhar 
as viaturas e sistemas de armas e de coman-
do e controle do CFN ao estado da arte do 
material militar. 

De acordo com o Comandante-Geral do 
CFN, Almirante de Esquadra (FN) Paulo Martino 
Zuccaro, por se tratar de uma força de caráter 
anfíbio e expedicionário por excelência, o Cor-
po de Fuzileiros Navais necessita de sistemas 
de combate que, preferencialmente, já tenham 
sido testados, com confiabilidade assegurada.

programa estratégico PROADSUMUS
Visando à ampliação do poder de combate, Corpo de Fuzileiros Navais lança

- A experiência demonstra ser cada vez 
mais fundamental a existência de forças de 
pronto emprego, em permanente prontidão 
operacional e capacidade de projeção de po-
der nas áreas de interesse estratégico, para 
atender a uma extensa gama de missões. 
Nesse diapasão, o CFN de hoje já possui ine-
gável valor estratégico, mercê de capacida-
des e características desenvolvidas ao longo 
de sua história. E, por se tratar de uma força 
anfíbia, com características expedicionárias, 
necessita de sistemas de combate com alta 
confiabilidade, atendendo a estritos requisi-
tos operacionais e preferencialmente já tes-
tados por outras Forças Armadas-, afirmou.

Segundo o Almirante, uma força estraté-
gica também deve possuir estruturas flexíveis 
e versáteis, ser dotada de grande mobilidade 
estratégica e ter capacidade de pronta res-
posta em situações nas quais a rapidez e a 
oportunidade constituam fatores preponde-
rantes para seu emprego. 

Para tanto, o Programa prevê, ao longo 
dos próximos 20 anos, a aquisição de meios 
como: metralhadoras, morteiros, mísseis an-
ticarro, viaturas operativas para emprego em 
qualquer terreno, carros de combate, material 
de artilharia antiaérea e de campanha, radar 
de controle aerotático e material de transpo-
sição de obstáculos. 

A partir de 2041, o Programa manterá seu 
caráter de subprograma estratégico, no qual 
terá seu planejamento voltado para manter 
as capacidades do CFN no nível alcançado, 
além de ampliá-las conforme necessário, de 
acordo com a evolução da tecnologia militar.

- Desta forma, o PROADSUMUS contri-
buirá sobremaneira para preservar as condi-
ções do CFN de atuar como a Força Naval de 
caráter anfíbio e expedicionário por excelên-
cia e para as demais tarefas do Poder Naval 
brasileiro -, finaliza o AE (FN) Zuccaro.
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Especial COVID-19 Especial COVID-19

A Marinha do Brasil 
(MB) e o Corpo de Fuzi-
leiros Navais têm dado 
continuidade às ações 
de prevenção e combate 
ao novo coronavírus em 
todo o território nacional. 
Como parte da “Opera-
ção COVID-19”, Coman-
dos Conjuntos distribuí-
dos pelos Distritos Navais 
atuam para minimizar os 
impactos causados pela 
pandemia e reduzir a car-
ga viral nos ambientes 
públicos de grande cir-
culação de pessoas.  

Em julho, militares 
da MB e do Exército Bra-
sileiro (EB) qualificados 
em Defesa Nuclear, Bio-
lógica, Química e Radio-
lógica (NBQR) realizaram 
a desinfecção do Aero-
porto Internacional de 
São Paulo, um dos maio-
res da América Latina. A 
ação foi conduzida pelo 
Comando Conjunto Sudeste e contou com a participação 
de 47 militares. Também no início de julho, 70 militares da 
Marinha participaram da desinfecção preventiva do Termi-
nal Rodoviário Tietê, na capital paulista.  

A Equipe de Resposta NBQR nucleada no 2° Batalhão 
de Operações Ribeirinhas atuou em diversas áreas sob 
jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval. Destacam-
se as desinfecções no prédio da Fundação Nacional de 
Saúde, no “Mangueirão”, estádio com capacidade para 45 
mil pessoas, e no Aeroporto Brigadeiro Protásio. 

Ainda no mês de julho, militares do Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais Muralha Planalto realizaram 
a desinfecção das áreas comuns do Comando da Marinha 
e anexo, a fim de evitar a contaminação dos militares e 
de servidores civis das Organizações Militares que estão 
situadas no prédio, como o Gabinete do Comandante da 
Marinha, o Estado-Maior da Armada e a Secretaria-Geral 
da Marinha. 

O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de 
Defesa NBQR, em coordenação com o Comando Conjunto 
Leste, realizou ações de desinfecção em áreas de grande 
circulação de pessoas nos municípios de Itapemirim e 
Marataízes, no Espírito Santo. As atividades marcaram o 
início da atuação do Grupamento pelo litoral sul capixaba.  

No início de agosto, 14 unidades de saúde do muni-
cípio de Angra dos Reis-RJ foram desinfectadas. Partici-
param da ação 36 militares do Grupamento Operativo de 

CFN dá continuidade às ações de prevenção e combate à 
Covid-19 em todo o território nacional

Total de Recursos Humanos capacitados: 3.076

18

78

300

Total de países abrangidos (Nações Amigas):

Total de OM/Órgãos/Instituições abrangidas:

Total de Estágios/Adestramentos realizados:

Além das atividades de desinfecção de espaços 
públicos de grande circulação de pessoas no 
âmbito da “Operação COVID-19”, a fim de minimi-
zar a propagação do novo coronavírus, a Marinha 
do Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais também 
estão capacitando mais recursos humanos para 
auxiliar na prevenção e no combate à pandemia. 
Militares das Forças Armadas e de nações amigas 
recebem instruções teóricas e práticas de ações 
de Defesa NBQR. Confira, ao lado, os dados atua-
lizados até 31 de agosto de 2020.

Fuzileiros Navais de De-
fesa NBQR da MB, que 
também capacitaram 
profissionais de saúde 
no combate e na pre-
venção ao novo corona-
vírus.

Militares do Gru-
pamento Operativo de 
Fuzileiros Navais espe-
cializados em Defesa 
NBQR e do 1° Batalhão 
de Defesa Química, Ra-
diológica e Nuclear do 
EB atuaram em um dos 
locais mais visitados do 
Rio de Janeiro, o Cristo 
Redentor. Na ocasião, 
foram empregados 60 
militares para a desin-
fecção do Trem do Cor-
covado e do Centro de 
Visitação das Paineiras. 

Ainda no mês de 
agosto, militares da 
Equipe de Resposta 
NBQR do Comando 
do 2º Distrito Naval, 

nucleada no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador, 
realizaram a desinfecção de importantes pontos turísticos 
da capital baiana, como o Elevador Lacerda e o “Caminho 
da Fé”, percurso de cerca de 1,5km compreendido entre o 
Santuário Santa Dulce dos Pobres e a Basílica do Senhor 
do Bonfim. 

Já em setembro, a Equipe de Resposta e Defesa 
NBQR do Comando Conjunto Bahia realizou a 
desinfecção na sede da Secretaria de Mobilidade de 
Salvador, responsável pelo desenvolvimento da política e 
operação da mobilidade, envolvendo trânsito, transportes, 
estacionamentos e acessibilidade na capital baiana. O 
grupo foi responsável por uma capacitação de equipes 
de reportagem para atuação em área contaminada por 
agentes biológicos. 

Organizações Militares de todo o país dão 
continuidade ao trabalho preventivo que teve início no 
final do mês de março e já contemplou locais como 
rodoviárias, aeroportos, estações de trens, metrôs e 
barcas, unidades de saúde e pontos turísticos. Além da 
desinfecção de ambientes, os militares têm realizado 
um conjunto de ações no combate ao novo coronavírus, 
dentre as quais destacam-se a capacitação de civis 
e agentes públicos, pesquisa, desenvolvimento e 
produção de Equipamentos de Proteção Individual, bem 
como campanhas de doação de sangue e de kits de 
alimentação. 

CFN atua na capacitação de pessoal
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Ensino Ensino

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC) promoveu, no dia 28 de julho, a Cerimônia 
do Curso Especial de Habilitação para Promoção a 
Sargento (C-Esp-Hab-SG) e do Curso de Formação de 
Sargentos Músicos (C-FSG-MU-CFN). Presidida pelo 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, a 
cerimônia contou com a participação de 42 alunos 
do C-FSG-MU-CFN e 399 alunos do C-Esp-Hab-SG, 
incluindo um militar da Guarda Costeira da República 
de Cabo Verde e um da Guarda Costeira da República 
Democrática de São Tomé e Príncipe.

O evento respeitou todas as normas de 
distanciamento social e foi transmitido ao vivo pelo 
Facebook da Marinha, possibilitando que os familiares 
dos novos sargentos acompanhassem a cerimônia 
em tempo real. Os formandos adentraram o pátio 
divididos em 25 pelotões e realizaram a sua própria 
aposição de divisas de sargento. Em seguida, os 
sargentos músicos fizeram o juramento à Bandeira e 
os primeiros colocados dos cursos foram agraciados 
com diversos prêmios ofertados por Organizações 
Militares e entidades civis.

O Centro de Operações de Paz de Caráter 
Naval do Centro de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo iniciou, no dia 29 de setembro, o 4º 
Estágio de Operações de Paz para Mulheres. O 
Estágio é uma iniciativa do Comando de Operações 
Navais, em coordenação com o Comando-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, e visa a disseminar 
conhecimentos sobre operações de paz entre o 
público feminino militar da Marinha do Brasil, das 
demais Forças Singulares e Auxiliares e, também, 
entre as integrantes civis do meio acadêmico, bem 
como a incentivar e prover a preparação básica 
para a participação feminina em tais missões. 

A 4ª edição do estágio, que será realizada até o 
dia 8 de outubro, conta com 27 alunas, sendo 22 da 
Marinha do Brasil, entre Praças e Oficiais; duas do 
Exército Brasileiro; duas da Força Aérea Brasileira; 
uma da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; 
uma do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro e duas civis.

CIASC realiza Cerimônia de Formatura do Curso Especial 
de Habilitação para Promoção a Sargento e do Curso de 
Formação de Sargentos Músicos 2020

Centro de Operações de Paz de Caráter Naval inicia 
4º Estágio de Operações de Paz para Mulheres

Comandante-Geral do CFN reconhece Sargento Fuzileiro 
Naval por trabalho voluntário em favor de cabos e soldados

CIASC sedia exame do 
processo seletivo ao Curso 
Especial de Habilitação para 
Promoção a Sargento 2024 CIAB realiza Estágio Básico 

de Prevenção e Combate 
a Incêndios Florestais

No sábado, 5 de setembro, 620 militares realizaram o 
exame do processo seletivo ao Curso Especial de Habilitação 
para Promoção a Sargento 2024 do Corpo de Praças Fuzileiros 
Navais. A prova foi aplicada a nível nacional, com o apoio dos 
órgãos executores da seleção situados nos diversos Distritos 
Navais. No Rio de Janeiro, o certame ocorreu no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) e contou com 
a organização do Departamento de Recrutamento e Seleção 
do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais.

Conduzido com base nas medidas sanitárias determinadas 
no Plano de Atividades da Marinha para o enfrentamento à 
Covid-19, o concurso contou com medidas de prevenção, 
como: desinfecção nos locais de prova e ônibus que auxiliaram 
no transporte dos militares; distanciamento mínimo de 2 metros 
entre as carteiras; janelas abertas; aferição de temperatura dos 
candidatos; obrigatoriedade do uso de máscaras, dentre outras.

O Centro de Instrução e Adestramento de 
Brasília Almirante Domingos de Mattos Cortez (CIAB) 
realizou, de 24 a 28 de agosto, o Estágio Básico 
de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. 
Participaram das instruções militares do Comando 
do 7º Distrito Naval, do Hospital Naval de Brasília, 
do CIAB, do Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Brasília, entre outros. Esta capacitação torna-se ainda 
mais relevante no período da seca no Cerrado, em 
que a possibilidade dessas ocorrências é maior, por 
conta das condições climáticas. 

O Primeiro-Sargento Fuzileiro Naval 
de Infantaria Eduardo da Silva Damas-
ceno foi reconhecido, no dia 9 de ou-
tubro, pelo Comandante-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais, Almirante de 
Esquadra (FN) Paulo Martino Zuccaro, 
por sua atuação voluntária em favor de 
cabos e soldados que estão se prepa-
rando para as provas do Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CFN).

O Sargento Damasceno começou 
a dar aulas em 2014, quando servia no 
Comando da Divisão Anfíbia “Percebi 
que os soldados tinham dificuldade para 
estudar e fazer as provas e resolvi aju-
dar”. Então, teve a ideia de ministrar au-
las gratuitas no auditório do ComDivAnf, 
no horário do almoço. “O sucesso foi tão 
grande, que os Cabos começaram a me 
pedir aulas também”,

Formado em História, o militar foi 
designado, em 2018, para servir no Mu-
seu do CFN, ondedeu continuidade às 
aulas para os cabos e soldados que ser-
vem na Fortaleza de São José. 

Por conta da pandemia da Covid-19, este ano as aulas passaram a ser 
transmitidas em ambiente virtual, em dois horários: às 19h durante a semana 
e às 16h aos finais de semana e feriados. “O público aumentou substancial-
mente e passei a dar aulas para militares do país inteiro”, revelou.

As aulas abrangem todas as matérias do edital e os alunos podem, via 
aplicativo de mensagens, fazer provas anteriores e tirar dúvidas. A próxima 
turma terá início em dezembro. “É gratificante poder ajudar, pois vim de famí-
lia pobre e sei o quanto é difícil esse processo. Minha ideia é contribuir para 
multiplicar o conhecimento e ajudar aqueles que precisam”, concluiu.
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CFN no Mundo

Esporte 

Sargento da Marinha Beatriz Ferreira lidera ranking 
mundial de boxe

GAT-FN Namíbia forma 
militares em Estágio 
de Atuação contra a 
proliferação da Covid-19

Marinha do Brasil troca 
experiências com o Corpo 
de Fuzileiros Navais dos 
Estados Unidos acerca do 
combate à Covid-19

Campeã mundial, campeã pan-americana, além de 
ter alcançado o pódio em 24 das 25 competições das 
quais participou nos últimos anos, a Terceiro-Sargento 
Beatriz Ferreira, atleta do Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM), fez história mais uma vez aparecendo na pri-
meira posição do ranking da Associação Internacional de 
Boxe Amador (AIBA), na categoria leve (60kg), em lista di-
vulgada no dia 2 de julho. 

Na classificação, a atleta militar aparece com 2.150 
pontos, 300 a mais do que a segunda colocada, a finlan-
desa Mira Potkonen, medalha de bronze nas Olimpíadas 
de 2016. Com essa pontuação, a sargento se tornou a pri-
meira atleta da história do boxe feminino brasileiro a con-
quistar a posição. Este não é seu primeiro grande feito. No 
Campeonato Mundial do ano passado, que aconteceu na 
Rússia, a atleta militar foi a primeira brasileira a ser eleita 
a melhor de um campeonato mundial de boxe feminino. 

“Quando vi que a lista tinha saído e que realmente 
estava liderando, tive a sensação de mais uma missão 
cumprida. Posso falar que todo o esforço valeu a pena, 

pois consegui chegar onde sempre almejei. Vou conti-
nuar lutando, com foco e com garra, para me manter 
nessa posição”, afirmou a atleta de alto rendimento da 
Marinha, que segue firme nos treinos em busca da clas-
sificação para as Olimpíadas de Tóquio, previstas para 
julho de 2021. 

“Estou focada. Não importa quando, nem onde. 
Quando acontecer, estarei pron-
ta”, finalizou a atleta militar, 
agradecendo pelo apoio da 
Marinha do Brasil. “Quando 
entrei para a Força, obti-
ve uma melhor estrutura 
e um maior suporte para 
meus treinos, contando 
com o apoio, por exem-
plo, de médicos, nutri-
cionistas e fisioterapeutas. 
Sou muito grata à Marinha do 
Brasil por todo esse apoio”.

O Grupo de Assessoramento Técnico de Fuzileiros 
Navais (GAT-FN) junto à Marinha da Namíbia realizou, no dia 
7 de julho, o ato de entrega de diplomas aos concludentes 
do Estágio de Qualificação Técnica Especial de Atuação 
Contra a Proliferação da Covid-19. O ato foi realizado no 
salão principal da Prefeitura de Walvis Bay, na Namíbia. 
Conduzido pelo Centro de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo, na modalidade Ensino à Distância, o estágio 
qualificou cinco militares brasileiros e três namibianos.

A Marinha do Brasil (MB) realizou, em 19 de agosto, 
uma conferência virtual com o United States Marine 
Corps (USMC), no formato de um Subject Matter Expert 
Exchange (intercâmbio de especialistas), abordando as 
lições aprendidas e as melhores práticas nas ações de 
combate à Covid-19. 

A atividade contou com a participação de diversas 
Organizações Militares (OM) da MB envolvidas no 
combate ao novo coronavírus, além de militares do USMC 
envolvidos no combate à pandemia nos Estados Unidos. 

Durante a conferência, o USMC apresentou sua 
estrutura de Defesa NBQR, o emprego das tropas de 
Defesa NBQR no combate à pandemia e as lições 
aprendidas e melhores práticas. Já os representantes da 
MB abordaram temas como a estrutura de Defesa NBQR 
da Força; o emprego de um GptOpFuzNav voltado para 
a Defesa NBQR; o processo de capacitação de OM e 
instituições civis; o emprego das Equipes de Respostas 
NBQR Distritais e a produção de Equipamentos de 
Proteção Individual e materiais de saúde pelo Centro 
Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, além de 
debateram acerca das lições aprendidas e melhores 
práticas observadas.


