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Junho-Banda Sinfônica do CFN se apresenta na 
Cidade das Artes (Rio de Janeiro).

Junho-Cerimônia alusiva a Batalha Naval do 
Riachuelo-Fortaleza de São José.

Maio - Comando da Divisão Anfíbia comemora 
seu 57º aniversário.
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Maio-Museu do CFN recebe visita do Projeto 
Qualivida.

Maio-Alunos do Curso de Defesa NBQR promovido pelo5º Distrito Naval.

Por ocasião do Dia Internacional 
dos Mantenedores da Paz e para 

comemorar os 10 anos da Missão 
das Nações Unidas para a estabi-
lização no Haiti (MINUSTAH), 
a Marinha do Brasil, por meio 
do Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CGCFN), em 
parceria com a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e a Ponti-
fícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC-Rio), realizou no 
dia 30 de maio, na Escola de Guer-
ra Naval (ESG), no Rio de Janeiro.

O Seminário teve sua abertura 
realizada pelo Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra 
Julio Soares de Moura Neto, 
acompanhado pelo Almirante-de-
-Esquadra (FN) Fernando Antonio 
de Siqueira Ribeiro, Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais, pelo Sr. Giancarlo Summa, 
Diretor do Centro de Informação 

das Nações Unidas para o Brasil, e 
pelo Sr. Kai Kenkel, Coordenador 
da Pós-Graduação do Instituto de 
Relações Internacionais da PUC-
-Rio. O Seminário seguiu com as 
palestras do Embaixador Paulo 
Cordeiro de Andrade Pinto, Ex-
-Embaixador do Brasil no Haiti, 
atual Subsecretário-Geral Político 
do Ministério das Relações Exte-
riores, e do Sr. Edmond Mulet, 
Secretário-Geral Adjunto da ONU 
para Operações de Paz.

Ao longo do dia, especialistas 
militares das Nações Unidas e do 
meio acadêmico, tiveram a opor-
tunidade de avaliar e apresentar 
dados sobre os grandes desafios 
enfrentados conjuntamente pela 
MINUSTAH e pelo Brasil desde 
2004 e as perspectivas das Opera-
ções de Paz brasileiras no futuro, 
após a experiência no Haiti. 

A Cerimônia de Formatura dos 
Recrutas da Turma I/2014 do 

Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais foi realizada 
no dia 10 de junho, no Centro de 
Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves (CIAMPA). A Ce-
rimônia marcou a entrega de 677 
novos Soldados Fuzileiros Navais 
à Marinha do Brasil. 

Na manhã do dia 02 de julho, 
o Comando do Desenvol-

vimento Doutrinário do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CDDCFN) 
realizou uma palestra na Escola 
de Comando e Estado-Maior do 
Exército (ECEME) para Oficiais 
Alunos do Curso de Comando e 
Estado-Maior, em atendimento ao 
Pedido de Cooperação de Instru-
ção (PCI). Este evento inaugurou 
a cooperação doutrinária entre as 
duas OM, assim contribuindo para 
o desenvolvimento da interopera-
bilidade entre as Forças.

CDDCFN realiza palestra 
na Escola de Comando 
e Estado-Maior do 
Exército

Corpo de Fuzileiros 
Navais forma 677 
de novos Soldados

Seminário “A MINUSTAH e o Brasil  
Dez anos pela paz no Haiti”

O evento ocorreu na Companhia 
de Polícia da Tropa de Refor-

ço, no dia 04 de junho de 2014, e 
abordou as diversas situações de 
emprego de cães nas Organizações 
Militares da Marinha do Brasil. 
Foram realizadas palestras por 

 “Workshop” de Cinotecnia Militar - O 
emprego de cães na Marinha do Brasil

representantes do Grupamento 
de Fuzileiros Navais do Rio de 
Janeiro, do Batalhão de Operações 
Riberinhas, do Batalhão de Defesa 
NBQR - ARAMAR e da Companhia 
de Polícia. 

O senhor Rodrigo Laneuville 
Figueiredo, especialista em cinotec-
nia, também participou do evento e 
proferiu uma interessante palestra 
sobre adestramento de cães. O even-
to ainda contou com uma demons-
tração realizada pelos militares da 
Companhia de Polícia e permitiu 
uma intensa e proveitosa troca de 
conhecimentos e experiências entre 
os militares da MB. 



4  Abr/Mai/Jun  NOTANF Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais NOTANF  Abr/Mai/Jun    5Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

O
P

E
R

A
Ç

Õ
E

S

Centro de Medicina Operativa 
da Marinha realiza treinamento 
no CIASC
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Aconteceu  entre os dias 24 de março e 04 de abril deste ano o Ades-
tramento em Conjunto no Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio 

de Janeiro, que contou com a presença do Comando Militar do Leste – 1° 
Batalhão de Guardas (BATALHÃO do Imperador/1823), 1° Batalhão de 
Polícia do Exército e Guarda Municipal do Rio de Janeiro. 

Além da parte prática, ocorreram palestras relevantes, com temas 
sobre  as manifestações recentes e o emprego da Tropa em Controle de 
Distúrbios, ministrada pela Promotora da Justiça Militar Dra. Najla Nassif 
Palma; Noções de Primeiros Socorros em cães ministrado pela Veterinária 
do Grupamento; além de trocas de experiências e resultados obtidos entre 
as Forças.

O evento teve como objetivo a aplicação de cães e cinófilos com participa-
ção de tropas em Controle de Distúrbios, visando os grandes eventos de 2014.

Adestramento conjunto no 
Grupamento de Fuzileiros Navais do 
Rio de Janeiro

Em 8 de maio de 2014, os alunos do Centro de Medicina Operativa da 
Marinha CMOpM participantes do PADIMO (Programa de Capacitação 

para Instrutores em Medicina Operativa), realizaram treinamento na Pista 
de Liderança Sargento Lucas do Centro de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo (CIASC). A Pista Sargento Lucas, foi inaugurada em 29 de agosto 
de 2013, tendo sido construída em uma área de 100m x20m, dividida em 10 
estações, onde cada grupo é colocado face a situações específicas a serem 
resolvidas, sendo uma excelente ferramenta para avaliar e desenvolver as 
habilidades de liderança e o trabalho em equipe.

Em 14 de maio de 2014, no Comando da Divisão Anfíbia, foi realizada 
a Cerimônia de Ativação do 2º Grupamento Operativo de Fuzileiros 

Navais-Maré, presidida pelo Vice-Almirante (FN) Washington Gomes da 
Luz Filho, Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra.

A ativação do GptOpFuzNav-Maré tem por objetivo substituir os 
militares que estão engajados no Complexo da Maré desde o início das 
operações naquela região, em 03 de abril do corrente ano, com a missão 
de atuar no contexto da garantia da Lei e da Ordem e de acordo com os 
preceitos constitucionais atinentes ao emprego de forças militares nesta 
atividade.

Na ocasião, o Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra res-
saltou, dentre outros aspectos, o profissionalismo e a cidadania como 
elementos basilares da conduta de uma tropa de pronto emprego. Enal-
teceu, também, a importância das operações de apoio à segurança pública 
em pleno solo brasileiro, nas quais os Fuzileiros Navais e a Marinha do 
Brasil têm tido o privilégio de participar decisivamente.

Ativação do 2º GptOpFuzNav-Maré

O Comandante da Flotilha do Amazonas, Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Ednaldo Blum de Oliveira Santos, presidiu a cerimônia militar do en-

cerramento do C-Exp-OpRib Turma I-2014, no dia 30 de abril, no Batalhão 
de Operações Ribeirinhas. O Curso foi realizado no período de 07 a 25 de 
abril, tendo como objetivo suplementar a habilitação técnico-profissional 
de militares, visando o planejamento, a coordenação e a execução de Ope-
rações Ribeirinhas. 

BtlOpRib forma a Turma I-2014 do 
C-Exp-OpRib
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FUZILEIROS NAVAIS EM CAMPO

Nas ações implementadas pela Ma-
rinha do Brasil para a garantia da 

segurança das cidades de Natal-RN e de 
Salvador-BA, no período da Copa do 
Mundo da FIFA Brasil 2014, foi utiliza-
do, pela primeira vez, o Laboratório 
Móvel (LabMov) de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica 
(DefNBQR). Recebido pelo Corpo de 
Fuzileiros Navais em abril deste ano, 
a LabMov é uma unidade de análise 
química e biológica com o propó-
sito de atuar em áreas de suposta 
ocorrência de ataque ou acidente 
provocado por substâncias químicas 
tóxicas e agentes biológicos. 

Laboratório Móvel 
de Defesa NBQR é 
utilizado durante 
Copa do Mundo 2014
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Desde 1956, o Brasil envia tropas 
para integrar Contingentes mi-

litares a pedido da Organização das 
Nações Unidas (ONU), com o pro-
pósito de manter a paz e a segurança 
internacional. Conhecidos como 
“Capacetes Azuis”, em referência 
ao tradicional símbolo de sua atua-
ção, estes militares são anualmente 
homenageados em 29 de maio, data 
instituída pela ONU como Dia Inter-
nacional dos Mantenedores da Paz 
das Nações Unidas.

Em reconhecimento à coragem 
e determinação desses homens e 
mulheres, que voluntariamente 
deixaram sua pátria para levar 
alento e esperança a outros povos, 
o Comando de Operações Navais 
(ComOpNav) realizou Cerimônia 
alusiva ao Dia dos Mantenedores 

Fuzileiros Navais celebram o Dia 
Internacional dos Matenedores da Paz

da Paz no Comando da Tropa de 
Reforço, localizado na Ilha das Flo-
res, em São Gonçalo/RJ. O evento foi 
presidido pelo próprio Comandante 
de Operações Navais, Almirante-de-
-Esquadra Wilson Barbosa Guerra, 
e contou com a presença de au-
toridades civis e militares, sendo 
abrilhantado com participação de 
destacamentos representativos do 
Comando-em-Chefe da Esquadra 
(ComemCh), do Comando do 1º 
Distrito Naval (Com1ºDN), do Co-
mando da Força de Fuzileiros da 
Esquadra (ComFFE), da Associação 
de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais (AVCFN) e, especialmente, 
dos militares que já integraram 
Missões de Paz pela ONU. Ao tér-
mino da Cerimônia, foram exibidos 
painéis com fotografias alusivas às 
participações de militares da MB em 
diversas missões de paz.

Conforme foi destacado na Or-
dem do Dia do Comandante de Ope-
rações Navais, o primeiro registro de 
participação brasileira em Organis-
mos voltados para a manutenção da 
paz remete ao ano de 1933, quando 
o país mediou, a pedido da Liga das 
Nações, um litígio envolvendo a 
Colômbia e o Peru. Após o término 
da Segunda Guerra Mundial, com a 
criação da ONU, em 1945, a comu-
nidade internacional intensificou 
medidas pacíficas para a solução de 

diversos conflitos, tendo o Brasil par-
ticipado ativamente dessas Missões 
de Paz, com observadores militares 
ou tropas. 

No que tange à MB, nos últimos 
anos, destacam-se os Contingentes 
de Marinheiros e Fuzileiros Navais 
que têm atuado na Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), 
desde 2011, e na Missão para a Es-
tabilização do Haiti (MINUSTAH), 
iniciada há uma década, em 2004. 
Essas ações, desencadeadas no 
presente junto à ONU, são reflexos 
de uma gama de experiências bem 
sucedidas, que foram adquiridas ao 
longo do tempo. A primeira partici-
pação de contingentes de Fuzileiros 
Navais brasileiros em missões de paz 
foi em 1965 quando ativada a Força 
Interamericana de Paz (FAIBRAS), 
nas operações levadas a efeito pela 
Organização dos Estados Ameri-
canos (OEA) em Santo Domingo, 
capital da República Dominicana. 
São quase 50 anos, levando a paz e a 
esperança para além das fronteiras.

No dia 19 de maio de 2014, o 
Batalhão de Operações Ribei-

rinhas recebeu a visita do Exmo 
Senhor Lieutenant General Jonh 
Francis Kelly, Fuzileiro Naval, 
Comandante do Comando Sul dos 
EUA. Este Comando é responsável 
por prover Plano de Contingência, 
Operações e de Cooperação de 
segurança na sua área de responsa-
bilidade (Américas do Sul e Central 
e Caribe); tem por tarefa conduzir 
operações militares conjuntas e 
combinadas de amplo espectro 
dentro de sua Área de Responsabi-

BtlOpRib recebe 
comandante do 
Comando do 
Sul dos Estados 
Unidos

lidade, com o propósito de apoiar 
os objetivos de segurança dos EUA 
e os esforços interagências, que 
promovam a segurança regional;  
é responsável pela proteção dos 
recursos militares dos EUA nas 
áreas de responsabilidade daquele 
Comando e por garantir a defesa do 
Canal do Panamá. É um Comando 
Conjunto composto por mais de 

Visita do Tenente-Brigadeiro do Ar Gerson 
Nogueira Machado de Oliveira 

No dia 07 de maio de 2014, o Batalhão de Operações Ribeirinhas 
recebeu a visita do Tenente-Brigadeiro do Ar Gerson Nogueira 

Machado de Oliveira, Chefe de Logística do Ministério da Defesa, em 
sua Viagem de Acompanhamento e Orientação do Projeto “Soldado-
-Cidadão”(PSC). Na ocasião a comitiva conheceu as instalações da 
Escola de Formação de Reservistas Navais e assistiu às exposições 
do Exmo. Sr. Vice-Almirante Sávio, do Comitê Gestor do PSC, e da 
coordenadora local do PSC, 1ºTen (RM2-T) Darlene.

1.200 militares e civis, que repre-
sentam a Marinha, Exército, Força 
Aérea, Guarda Costeira e outras 
agências federais. O Comando Sul 
é estruturado em quatro Compo-
nentes de Comando nucleados na 
Marinha, Exército, Força Aérea e 
Corpo de Fuzileiros Navais além de 
um Componente de Comando espe-
cializado em Operações Especiais. 
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PROLIM é a designação dada ao Programa Olímpico da Marinha. Tem por objetivo preparar os atletas da Marinha do Brasil para 
integrarem as equipes que representarão o Brasil nas competições dos 6º Jogos Mundiais Militares, que serão realizados na Coreia do 
Sul em 2015, e dos Jogos Olímpicos RIO 2016. Aprovado pelo Comandante da Marinha, o programa é uma iniciativa para intensificar 
e modernizar a contribuição da Marinha do Brasil com a sociedade e com o Governo Brasileiro, desenvolvendo o desporto nacional e 
consolidando o País como potência olímpica do século XXI.

PROLIM

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais
Passagem de Comando:  04 de fevereiro de 2014
Comandante: CMG (FN) Antonio Nascimento Borges

Batalhão Naval
Passagem de Comando:  05 de fevereiro de 2014
Comandante: CMG (FN) Pedro Luiz Gueiros Taulois
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No dia 27 de abril, pela primei-
ra vez, o Corpo de Fuzileiros 

Navais e o Corpo de Intendentes da 
Marinha, realizaram juntos as tradi-
cionais 27ª Corrida do Corpo de Fuzi-

Corredores Fuzileiros Navais 
e Intendentes da Marinha 
movimentam o Aterro do Flamengo 

leiros Navais e a 9ª Corrida do Corpo 
de Intendentes da Marinha, no Aterro 
do Flamengo, Rio de Janeiro. Cerca 
de 3.700 corredores, percorreram as 
distâncias de 5km e 10km, divididos 
em diversas categorias.

O grande diferencial deste even-
to foi a Corrida de Pelotões, que 
contou, mais uma vez, com a par-
ticipação de "Pelotões Militares" 
e "Pelotões Civis", masculinos e 
femininos. Durante o evento, os 
corredores contaram com a total 
infra-estrutura montada, como 
pontos de hidratação, guarda-
-volume e posto de atendimento 
médico.

A Associação Brasileira de Fu-
tebol em Cadeiras de Rodas 

(ABFC) realizou o I Mundialito de 
Power Soccer nos dias 2, 3 e 4 de 
maio no CEFAN. Este foi o maior 
evento internacional da modalidade 
nas Américas e reuniu seis países 
(Brasil, Argentina, Uruguai, Aus-
trália, Canadá e Estados Unidos) na 
disputa do título. A cerimônia de 
abertura foi prestigiada pelo craque 
o jogador Zico que deu o pontapé 
inicial da partida. 

Segundo a organização, o obje-
tivo é promover cada vez mais o 
esporte – já reconhecido no cenário 
paraolímpico mundial. “Acredito 
que o evento ajudará a disseminar e 
consolidar este maravilhoso esporte 
na América do Sul e irá encantar 

Zico prestigia abertura do Mundial 
de Power Soccer no CEFAN

muitas pessoas que assistirão aos 
melhores jogadores das Américas 
e da Austrália fazendo aquilo que o 
brasileiro está acostumado a fazer: 
GOL”, afirmou Ricardo Gonzalez, 
presidente da ABFC.

No período de 24 a 27 de mar-
ço, foi realizado no Centro 

de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN), 
o Curso de Reciclagem para 
Atletas de Alto Rendimento. 
Participaram 54 atletas das mo-
dalidades vôlei de praia, natação, 
judô, orientação, luta olímpica, 
taekwondo e futebol feminino. 
Os temas abordados foram: pre-
venção de lesões, noções de su-
plementação, doping no esporte, 
biomecânica, desporto militar e 
relacionamento dos atletas com 
a mídia. Participaram, ainda, de 
uma atividade prática sobre pri-
meiros socorros e executaram um 
percurso de orientação montado 
nas instalações do CEFAN.

Os Atletas também visitaram 
as instalações da Base de Fuzilei-
ros Navais da Ilha do Governa-
dor e participaram de um rápido 
adestramento para manuseio de 
espingarda e tiro tático no simu-
lador de tiro. Além de conhecer 
a pista de cabos, também assis-
tiram a uma demonstração na 
pista de obstáculos no Batalhão 
Riachuelo.

Atletas do PROLIM 
participam 
de semana de 
reciclagem no 
CEFAN

No dia 31 de março de 2014, 
ocorreu na Comissão Naval 

Brasileira em Washington (CNBW) 
a assinatura da “Letter of Offer and 
Acceptance” (LOA). O documento 
oficializou a aquisição pela Marinha 
do Brasil de novos Carros-Lagarto 
Anfíbios (CLAnf), blindados utiliza-
dos em transporte e desembarques 
de tropa. As viaturas serão entre-
gues em versões de Transporte de 
Pessoal, Comando e Socorro.

O Corpo de Fuzileiros Navais 
possui, atualmente, 26 CLAnf, divi-
didos em duas gerações adquiridas 
nos anos 1986 e 1997. Com a neces-
sidade de atualização do sistema de 

Marinha do Brasil assina 
contrato para compra de 
novas viaturas CLAnf

blindagem e demais componentes 
do veículo, a partir de março de 2012, 
foram iniciadas as gestões para a ob-
tenção de novos CLAnf versão RAM/
RS, atualmente empregada pelo 
United States Marine Corps (USMC). 

Em janeiro de 2013, foi apro-
vada a inclusão aos aditamentos 
de compromissos futuros da MB, 
a previsão orçamentária de que 
permitisse a contratação plurianual 
de 23 novos CLAnf. Isso permitirá 
um aumento no poder de combate 
do CFN, materializado na amplia-
ção do principal vetor de projeção 
de poder sobre terra que o CFN 
dispõe. 
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A Associação de Veteranos do 
Corpo de Fuzileiros Navais pro-

moveu no dia 17 de maio, juntamen-
te com o Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, o 40º Encontro 
Institucional de Veteranos do CFN. 
O evento foi realizado nas instalações 
do Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC), na Ilha 
do Governador, Rio de Janeiro, e com 
uma Cerimônia Militar presidida 
pelo Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almirante-de-
-Esquadra (FN) Fernando Antonio 
de Siqueira Ribeiro. 

Criada em 1972, a AVCFN é uma 
organização sem fins lucrativos, que 
tem como objetivo “a união e a reu-
nião voluntárias de Fuzileiros Navais, 
da Reserva ou Reformados, a fim de 
mantê-los unidos sob os mesmos 
ideais e espírito de corpo que os ani-
maram e identificaram na situação 
de atividade”. A realização anual do 

40º Encontro dos Veteranos do 
Corpo de Fuzileiros Navais 

Encontro resgata a memória afetiva, o 
companheirismo e demais valores en-
tre aqueles que durante anos serviram 
com excelência à Marinha do Brasil.

Reunindo 4 mil pessoas, após a 
Cerimônia Militar, a Banda Marcial 
interpretou dobrados militares en-
quanto formava as letras AVCFN, 
em alusão ao aniversário da Asso-
ciação. Uma homenagem foi feita 

ao 1º Tenente (FN) Cyrillo Ferreira 
Barbosa, Veterano Fuzileiro Naval 
mais antigo presente, com seus 97 
anos de idade. Tendo ingressado na 
Marinha do Brasil em 1937, o Tenente 
Cyrillo recebeu das mãos do AE (FN) 
Fernando Antonio uma placa em 
reconhecimento aos anos dedicados 
ao Corpo de Fuzileiros Navais. 

 Estiveram presentes ao Encon-
tro o ex-Comandante-Geral do 
CFN, Almirante-de-Esquadra (FN) 
Marco Antonio Corrêa Guimarães, 
o Vice-Almirante (FN) Fernando 
Nascimento, o Vice-Almirante (FN) 
Carlos Alfredo Vicente Leitão, o 
Vice-Almirante (FN) Celso Evange-
lista, o Vice-Almirante (FN) Moacyr 
Monteiro Baptista, o presidente da 
AVCFN Contra-Almirante (FN) 
José Henrique Salvi Elkfury, o De-
putado Federal Jair Bolsonaro, além 
de autoridades civis e militares e a 
Família Naval. 


