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Nossa Capa
Ativação do Centro de 

Defesa NBQR-MB

Fatos e Imagens

O Batalhão de Operações Ribei-
rinhas (BtlOpRib) realizou, de 

7 a 10 de abril, um adestramento 

Adestramento de Sobrevivência

Operações

de sobrevivência na selva na região 
de Autazes, no Amazonas. Foram 
realizados exercícios de Orientação 

Após três anos, a Operação Fraterno XXXIII voltou a ser 
realizada em território brasileiro, de 18 a 22 de junho, na 

região de Itaóca (ES). Durante a operação em terra, foram reali-
zados diversos adestramentos em Oficinas de Infantaria, Ope-
rações Especiais, Viaturas Anfíbias, Engenharia e Comando e 
Controle, empregando um total de 508 militares, sendo 108 da 
Infantaria de Marinha Argentina.

O objetivo é contribuir para a manutenção do nível de adestra-
mento dos meios da Esquadra, da Força de Fuzileiros da Esquadra 
e da Armada da República da Argentina. A realização de exercício 
combinado buscou incrementar a interoperabilidade entre as Ma-
rinhas dos países participantes e o aperfeiçoamento do preparo e 
emprego do Poder Naval, além de estreitar os laços de amizade e 
confiança mútua existentes entre o Brasil e a Argentina.

Força de Fuzileiros da Esquadra participa da 
Operação Fraterno XXXIII 

C-Esp-GAnf realiza Assalto Ribeirinho

Setenta Oficiais-Alunos do Cur-
so Especial de Guerra Anfíbia 

realizaram, sob a supervisão de 
20 instrutores e a coordenação do 
Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC), trei-
namento de Assalto Ribeirinho, 
em 28 de abril, no Porto Geral de 
Ladário (MS).

O objetivo é preparar os alunos 
para exercerem atividades de Co-
mandante de Pelotão de Fuzilei-

Cerimônia alusiva aos 150 anos da Batalha 
Naval do Riachuelo, na Fortaleza de São 
José, em 10 de junho, com a presença do 
Comandante-Geral do CFN, do Coman-
dante do Pessoal de Fuzileiros Navais, do 
Comandante do Material de Fuzileiros Na-
vais e do Comandante do CIASC.

Banda do Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Natal em apresentação na final do Cam-
peonato Potiguar de Futebol, em 2 de maio, 
no Estádio “Frasqueirão”.

Em 06 de maio, o Comandante-Geral do CFN reuniu cerca de seiscentos Oficiais do CFN 
para o encontro anual no CIASC. O objetivo foi fazer uma retrospectiva das principais 
realizações no último ano e apresentar o planejamento para 2015.

A Banda Sinfônica do CFN se apresentou 
nos dias 14 e 15 de junho em São Paulo, no 
evento alusivo às comemorações dos 150 
anos da Batalha Naval do Riachuelo e no 
encerramento da premiação das personali-
dades do ano 2014, promovida pela Funda-
ção Conrado Wessel.

O Centro de Instrução e Adestramento de 
Brasília (CIAB) participou, em abril, da Cam-
panha de Doação de Sangue da Fundação He-
mocentro de Brasília.

ros Navais. O Curso contou com o 
apoio de meios e de instrutores do 
Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Ladário, além de meios opera-
tivos da Flotilha do Mato Grosso e 
do 4º Esquadrão de Helicópteros 
de Emprego Geral. O contato com 
o ambiente pantaneiro proporcio-
nou a todos conhecer e aprender 
sobre as peculiaridades de se ope-
rar em uma região possuidora de 
um bioma diversificado.

Diurna e Noturna, Adestramento de 
Comunicações, Montagem de Rede 
de Selva e Navegação Terrestre. 
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Haiti O Mundo no CFN

O Comando da Divisão Anfíbia 
sediou, em 30 de abril, a ceri-

mônia de Ativação do 22° Contin-
gente do Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais – Haiti. No to-
tal, 175 militares foram preparados 
para atuar na Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Hai-
ti (MINUSTAH) a partir de maio, 
quando teve início o revezamento 
de Tropas de Fuzileiros Navais.

Os militares passaram por uma 
preparação de seis meses, que en-

O Grupamento Operativo de Fu-
zileiros Navais no Haiti parti-

cipou, em 29 de maio, da cerimônia 
alusiva ao “Peacekeeper Day” (Dia 
dos Mantenedores da Paz), na Base 
General Bacellar, localizada em 
Porto Príncipe, Haiti.

O objetivo, segundo a Representan-
te Especial do Secretário-Geral das Na-
ções Unidas no Haiti, Sra. Sandra Ho-
noré, é prestar homenagem e enaltecer 
o alto nível de profissionalismo, dedica-
ção e coragem daqueles profissionais.

À ocasião, foi realizada homena-
gem em memória às 3.358 pessoas, 
dentre militares, policiais e civis, que 

perderam a vida a serviço da paz, 
como resultado de atos de violência, 
acidentes e enfermidades, desde o ano 
de 1948, quando foi realizada a pri-
meira missão de manutenção de paz.

A solenidade contou com a pre-
sença de autoridades civis e militares 

O Comandante de Operações Na-
vais, Almirante-de-Esquadra 

Elis Treidler Öberg, acompanhado 
do Comandante da Divisão Anfí-
bia, Contra-Almirante (FN) Jorge 
Armando Nery Soares, visitou, nos 
dias 15, 16 e 17 de junho, o Grupa-
mento Operativo de Fuzileiros Na-
vais no Haiti (GptOpFuzNav).

Durante a visita, foram apresen-
tadas as instalações e a tripulação 
da Base de Fuzileiros Navais no 
Haiti Acadêmica Rachel de Quei-
roz (BFNHARQ), localizada em 

CON visita o Grupamento Operativo no Haiti

22º Contingente 
do Grupamento 
Operativo do Haiti

volveu adestramentos, como o trei-
namento em primeiros socorros, 
controle de distúrbios, patrulhas 
mecanizadas e a pé, controle de com-
boio, segurança de autoridade, reali-
zação de ações cívico-sociais, além de 

instruções sobre o Direito Internacio-
nal dos Conflitos Armados (DICA). 

A Marinha do Brasil participa da 
MINUSTAH desde o seu início, em 
2004. Já integraram essa Missão de Paz 
em torno de seis mil militares da MB.

Dia dos Mantenedores da Paz

do país anfitrião e da MINUSTAH.
Atualmente, cerca de 125.000 

homens e mulheres servem em de-
zesseis operações de manutenção 
da paz sob a égide da Organiza-
ção das Nações Unidas em todo o 
mundo.

Porto Príncipe, e das Bases Mi-
litares do Batalhão Brasileiro na 
MINUSTAH (BRABAT). Foi reali-

zado, ainda, um voo de reconhe-
cimento, nas áreas de atuação do 
GptOpFuzNav-Haiti.

O Corpo de Fuzileiros Navais 
recebeu, nos meses de abril 

e maio, a visita de autoridades 
militares de nações amigas. Em 
15 de abril, o Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais da 
República da Colômbia, o Major 
General Luis Jesús Suárez Cas-
tillo visitou o Comando da Divi-
são Anfíbia, no Complexo Naval 
da Ilha do Governador (CNIG), 
no Rio de Janeiro (RJ), onde par-
ticipou de palestras, acompanhou 
demonstração e apresentação de 
meios operativos. O Major Ge-
neral Suárez veio como delegado 
do seu País para a LAAD Defence 
and Security – Feira Internacional 
de Defesa e Segurança, ocorrida 
na mesma semana no Riocentro, 
também no RJ. 

No dia 16 de abril, o Coman-
do-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais recebeu a visita do Co-
mandante da Marinha da Gua-
temala, Vice-Almirante Carlos 
Adolfo Thomas Ramirez; do Co-
mandante do Exército da Guate-
mala, General de Brigada Alfredo 
Sosa Dias; dos Comandantes do 
Corpo da Infantaria de Marinha 
da Argentina, Contra-Almirante 
Pedro Eugênio Galardi; da Co-

CFN recebe autoridades militares de nações amigas

lômbia, General Luis Jesús Suárez 
Castillo; e da Namíbia, Capitão-de-
-Mar-e-Guerra, Appolos Haimbala.

O objetivo da visita foi estreitar 
os laços entre os Corpos de Fuzilei-
ros Navais dos respectivos países 
com o Brasil e facilitar o intercâm-
bio entre as Forças. Já em maio, no 
dia 11, o Comandante da Força Sul 

do Corpo de Fuzileiros Navais dos 
Estados Unidos (MarForSouth), 
General-de-Brigada (FN) David 
W. Coffman e sua comitiva, visi-
taram as Organizações Militares 
Subordinadas ao Comando do 9º 
Distrito Naval, onde, no Batalhão 
de Operações Ribeirinhas, assis-
tiram a apresentação da Força de 

Visita do Major General Luis Jesús Suárez Castillo da República da Colômbia ao 
Comando da Divisão Anfíbia

Emprego Rápido e visitaram as 
instalações do Curso de Operações 
Ribeirinhas e a Pista de Armadilhas 
de Selva. Depois de Manaus, a co-
mitiva seguiu para o Rio de Janeiro.

Em 12 de maio, a Comitiva do 
MarForSouth participou de uma 
reunião presidida pelo AE (FN) 
Fernando Antonio, na qual fo-
ram abordados diversos temas 
de interesse mútuo. A mesa de 
trabalho contou com a presença 
do Contra-Almirante (FN) Nélio, 
Comandante do Desenvolvimento 
Doutrinário do CFN, bem como de 
outros Oficiais do CGCFN.

Comandante da Marinha da Guatemala e Comandante do Corpo da Infantaria de 
Marinha da Argentina, prestigiando a Banda Sinfônica do CFN

Comandante da Força Sul do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos
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Capa

Marinha do Brasil ativa Centro de Defesa Nuclear 
Biológica Química e Radiológica

Capa

Placa de Inauguração 

Sede do Centro de Defesa NBQR - MB

Demostração de descontaminação de pessoal

Uniformes NBQR

Demostração de descontaminação de viaturas

Comandante do Centro de Defesa NBQR - CMG (FN) Chaib

Em entrevista à NOTANF, o Comandante Chaib 
destacou os principais desafios de estar à frente 

do CDefNBQR-MB. 

Explique um pouco da rotina do CDefNBQR-MB 
desde sua inauguração. 

A rotina do CDefNBQR-MB vem sendo balizada 
pelo planejamento das metas necessárias à coorde-
nação e integração as atividades de DefNBQR, no 
âmbito da MB. Dessa maneira, este Centro vem esta-
belecendo ligações e gerenciando atividades com as 
demais OM, Comandos e Órgãos constantes do Siste-
ma de DefNBQR da MB (SisDefNBQR-MB). 

Quais os objetivos da OM a curto e a longo prazo? 
A curto prazo destacamos, entre outros, os seguin-

tes: estabelecimento do CDefNBQR-MB como Orga-
nização Militar Orientadora Técnica (OMOT) do as-
sunto DefNBQR na MB; formação da massa crítica 
por meio da implementação do Programa de Capaci-
tação; orientação técnico-pedagógica na condução de 
cursos; edição de publicações especializadas; asses-
soria na aquisição de material DefNBQR; adequação 
de currículos dos cursos de DefNBQR do CIASC e do 
CAAML; gerenciamento de turmas exclusivas para 
a MB no Curso de Ações de Resposta a Emergências 
Radiológicas do IRD.

No que tange a metas de longo prazo, o 
CDefNBQR-MB deverá ficar em condições de coor-
denar e integrar as atividades de DefNBQR no âmbito 
do Ministério da Defesa.

Como está sendo a experiência de comandar esta 
nova OM?

Particularmente, o fato de ter sido designado como 
primeiro Comandante do CDefNBQR-MB é motivo de 
grande orgulho profissional. Desde que iniciei nessa ativi-
dade, no ano de 1999, esse assunto, mais do que trabalho, 
tem representado uma fonte de satisfação e uma constan-
te curiosidade na busca por novos conhecimentos. 

Somos 21 militares com dedicação exclusiva a esse 
assunto, pensando diuturnamente em como melhorar 
e integrar essa importante e complexa atividade no 
âmbito de nossa Força.

Finalizando, ressalto que a DefNBQR, sob a coor-
denação geral do CGCFN, tem por propósito maior 
mitigar os efeitos desses agentes por ocasião de aci-
dentes/incidentes envolvendo vítimas militares e/ou 
civis. Por conseguinte, comandar este Centro nos con-
fere a grande responsabilidade pelo desenvolvimento 
da DefNBQR, gerando importantes frutos, os quais 
reverterão não só em benefício da MB, mas também 
em prol de toda a sociedade.

A Marinha do Brasil (MB) ativou, em 28 de abril, o 
Centro de Defesa Nuclear Biológica Química e Ra-

diológica (CDefNBQR-MB), que está subordinado ao 
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

Sob comando do Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) Carlos 
Jorge de Andrade Chaib, a Organização Militar será res-
ponsável pelas diretrizes da área NBQR para toda a Mari-
nha do Brasil, a fim de uniformizar procedimentos, doutri-
na e promover a formação de massa crítica que, segundo o 
Comandante Chaib, é um dos aspectos mais importantes 
nessa área. “É demorado, não é simples e requer muito tra-
balho de todos os setores da Força”, disse.

À ocasião da cerimônia de ativação, o Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante-de-
-Esquadra (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, 
exaltou a importância da OM na estrutura organizacio-
nal da MB. “A Marinha do Brasil verificou a necessida-
de de dispor de uma Organização Militar capaz de co-
ordenar e integrar, de forma sistemática, as atividades 
de Defesa NBQR no âmbito da Força, permanecendo 
em condições de coordenar e integrar essas mesmas 
atividades no âmbito do Ministério da Defesa”.

O CDefNBQR-MB possui um efetivo de 21 militares, que 
estão divididos em três departamentos: um técnico, respon-
sável pela parte doutrinária de Defesa NBQR; um de capaci-
tação, no Brasil e no exterior; e um de material, em apoio ao 
Comando do Material de Fuzileiros Navais, para aquisição 
e acompanhamento de materiais empregados.

A nova Organização Militar (OM) está situada à 
Avenida Brasil, 13.476, Parada de Lucas, Rio de Janeiro, 
na mesma região onde está localizado o Centro Tecno-
lógico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN) e o 
Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão 
(CAAML).
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Responsabilidade Social

Cultura, música e muita emo-
ção. Assim foi a manhã de 29 

de abril na Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras, no Rio de Ja-
neiro. O Museu do Corpo de Fu-
zileiros Navais recebeu cerca de 
trinta pacientes do Instituto Nacio-
nal do Câncer, oriundos do Projeto 
“INCA Voluntário”, que promove 
passeios culturais para os pacien-
tes em tratamento no Instituto.

Na visita, puderam conhecer um 
pouco da história do Corpo de Fuzi-
leiros Navais: atravessaram os dois 
túneis subterrâneos construídos no 
século XVII; visitaram a galeria de 
uniformes históricos e o Museu a 
céu aberto, com viaturas operativas, 
canhões, metralhadoras e motoci-
cletas usados pela Corporação. 

Um dos pontos altos da visita foi 
a apresentação da Banda Marcial, 
que promoveu performance volta-
da especialmente para os visitan-
tes e tocou, entre outras músicas, 
“Aquarela do Brasil”, arrancando 
aplausos e lágrimas dos contem-

Pacientes do INCA visitam 
Museu do CFN 

plados. “Não tenho palavras para 
descrever o que vocês estão nos 
proporcionando nesta manhã. É 
muita emoção, estou radiante de 
felicidade”, disse Shirley Porto Bis-
po, de 62 anos, paciente do INCA.

Há cinco anos à frente do pro-
jeto, Carla Lobato Coutinho coor-
dena um grupo de 600 voluntários 
e destaca que as ações têm como 
objetivo elevar a autoestima dos 
pacientes e garantir a continuida-
de do tratamento. Esta é a segun-
da vez que ela traz os pacientes ao 
Museu do CFN - a primeira foi em 

2011.  “A Marinha sempre nos rece-
be de braços abertos. Cada vez vo-
cês conseguem superar nossas ex-
pectativas com carinho e atenção, 
só tenho que agradecer”, elogiou.

Ao final da visita, foi oferecido 
um lanche aos pacientes, que tira-
ram fotos pelo Museu e puderam 
conversar sobre o que presencia-
ram. “Às vezes, precisamos ir ao 
fundo do poço para dar valor à 
vida. Atitudes como essa nos fa-
zem ver o que realmente importa. 
A Marinha do Brasil parece que 
recebe a gente com o olhar”, disse 
Roseni Sant’ Anna Costa Teixeira, 
de 48 anos, que há quatro luta con-
tra o câncer.

Ensino

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval (CiaPolBtlNav) formou, em 
26 de junho, 19 Fuzileiros Navais e dois integrantes da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) no Curso Especial de Motociclistas 
Militares, coordenado pela CiaPolBtlNav, sob controle didático-pedagógi-
co do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC).

Após a formatura, os Motociclistas Militares estão aptos a atuar em mis-
sões, como escolta de autoridades e de material de valor à Marinha do Bra-
sil; Operações de Garantia da Lei e da Ordem; e representações nos mais 
diversos eventos.  

Shirley Porto Bispo, de 62 anos, paciente 
do INCA

Nos dias 25 e 26 de junho, o Cen-
tro de Instrução Milcíades Por-

tela Alves (CIAMPA) e o Centro de 
Instrução e Adestramento de Bra-
sília (CIAB) formaram, respectiva-
mente, 745 e 110 Soldados Fuzilei-
ros Navais, entregando 855 novos 
militares à Marinha do Brasil.

Os alunos receberam instruções 
e treinamentos ao longo das 18 se-
manas de curso, com duração de 
106 dias letivos, sendo 61 em regi-
me de internato. 

CIAMPA e CIAB formam 855 Soldados Fuzileiros Navais

CIAB - 1º Colocado
SD-FN William da Silva Victorio 

CIAMPA - 1º Colocado
SD-FN Luis Henrique Soares  

CiaPolBtlNav forma 21 
Motociclistas Militares

CDDCFN incentiva 
colaboração 
institucional

O Comando do Desenvolvi-
mento Doutrinário do CFN 

(CDDCFN) realizou, em 20 de 
abril, no CIASC, a 1ª Reunião de 
Colaboradores Institucionais da 
Área Metropolitana do Rio de Ja-
neiro (RJ). O objetivo é divulgar 
o funcionamento do Sistema de 
Gestão do Conhecimento de Fuzi-
leiros Navais, o papel do Corpo de 
Colaboradores e a importância da 
colaboração para a construção con-
junta do conhecimento.

Interessados em contribuir vo-
luntariamente com o envio de 
trabalhos e artigos nas áreas de 
Comando e Controle; Operações; 
Apoio ao Combate; Logística; e 
Fundamentos Doutrinários devem 
entrar em contato pelos telefones: 
(21) 3386-4516 – ou através do e-
-mail: linares@cddcfn.mar.mil.br

mailto:linares@cddcfn.mar.mil.br
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Esportes

Destaques Esportivos do Trimestre

A “Corrida 150 anos da Batalha Naval do Riachuelo” organiza-
da pelo CEFAN, sob supervisão  do CGCFN, na Praia de Copa-
cabana, reuniu 74 pelotões (64 militares e 10 civis) totalizando 
mais de 1.700 corredores e atraiu grande público. 
O percurso, de aproximadamente cinco quilômetros, teve larga-
da e chegada no Posto 6, próximo ao Forte de Copacabana. 

3º SG (RM2-EP) Sarah Menezes, medalha de ouro no Campeo-
nato Pan-Americano de Judô 2015, disputado de 24 a 26 de abril, 
em Edmonton, Canadá.

28ª Corrida do Corpo dos Fuzileiros Navais e 10ª Corrida do 
Corpo de Intendentes da Marinha - Aterro do Flamengo, Rio de 
Janeiro, em 12 de abril. Participaram da corrida 2.434 corredores 
individuais, além de 48 pelotões militares e 24 pelotões civis, que 
percorreram as distâncias de 5km e 10km, em diversas catego-
rias. 

XIII Regata de Remo em Escaler “Corpo de Fuzileiros Navais” - 
“Centenário da Liga de Sports da Marinha” - CEFAN - Realizada 
no dia 30 de maio de 2015, na Enseada de Botafogo, no Rio de 
Janeiro. A competição faz parte do XV Circuito Poder Marítimo. 

3º SG (RM2-EP) Joice Silva, campeã Pan-Americana de Lutas As-
sociadas, categoria 58kg feminino, em competição realizada de 
24 a 26 de abril, em Santiago, no Chile.

Em 16 de maio, o CEFAN sediou a abertura dos Jogos Estudantis 
do Estado Rio de Janeiro, para jovens de 12 a 17 anos do ensino 
fundamental, com representantes de 530 escolas das redes pú-
blica e particular.

Destaques

Nove de março de 2015. O Sol-
dado Fuzileiro Naval, Pau-

lo Douglas dos Santos Braga, de 
26 anos, atualmente servindo na 
Unidade Médica Expedicionária 
da Marinha (UMEM), estava em 
missão de resgate aos 18 Fuzileiros 
Navais que foram atingidos por 
uma descarga elétrica de um raio 
na Ilha da Marambaia, quando 
avistou, na Praia de Itacuruçá, em 
Mangaratiba, uma banhista se afo-
gando. “Havia uma embarcação se 
aproximando e ela corria o risco de 
ser sugada ou prensada contra o 
cais em que estava próxima. Então, 
não pensei duas vezes, mergulhei 

Autor do artigo “Terrorismo 
Marítimo”, publicado na Re-

vista Marítima Brasileira (RMB) no 
1º trimestre de 2012, o Capitão-de-
-Corveta (FN) Alexandre Arthur 
Cavalcanti Simioni, que atualmen-
te exerce a função de Oficial de 
Treinamento Militar na Organiza-
ção das Nações Unidas, é o segun-
do Oficial Fuzileiro Naval da histó-
ria a ser agraciado com a Medalha 
“Revista Marítima Brasileira”, re-
lativa ao triênio 2011-2013.

Salvamento 
no mar

na hora para socorrê-la”. O resgate 
não foi fácil. Além da aproxima-
ção da embarcação, a corrente da 
maré estava vazante e alta. Braga 
conta que a mulher estava muito 
nervosa e tentou se apoiar nele, 

Determinação, comprometimen-
to e profissionalismo. Caracte-

rísticas que nortearam a tarefa do 
2º Sargento (FN-EF) Fabiano Silva 
de Sant´Anna, que atuou por 36 ho-
ras consecutivas na evacuação dos 
18 militares atingidos pela descarga 
elétrica de raios que, na noite de oito 
de março, durante forte tempestade, 
caíram no Centro de Adestramento 
da Ilha da Marambaia (CADIM).

Os militares foram evacuados 
para o Hospital Naval Marcílio 
Dias, que demonstrou pronta res-
posta ao incidente. Mesmo apre-
sentando contusão nas costelas e 

Medalha Revista Marítima Brasileira

Resgate na Ilha da Marambaia

Instituído em 1907, o Prêmio 
RMB tem o propósito de estimular 
o estudo e a pesquisa de assuntos 
técnico-navais, sendo concedido, 
desde 1910, ao autor do trabalho 
que for considerado de maior uti-
lidade para a Marinha. Desde sua 
primeira edição, o prêmio foi con-
cedido a 36 militares, entre eles o 
Almirante-de-Esquadra (FN) Alva-
ro Augusto Dias Monteiro, no triê-
nio 2008-2010.

dificultando seu salvamento. “Tentei 
colocar em prática as instruções de 
salvamento que aprendi no CIAMPA 
e funcionou. Mas quem assistiu 
disse que foi por pouco que não fo-
mos puxados para trás do navio ou 
prensados no cais”, conta ele, que 
trouxe a banhista em segurança até 
o cais, onde recebeu os primeiros 
socorros. A vítima, segundo Braga, 
estava desorientada e em estado de 
choque. Uma ambulância foi cha-
mada e, após ser atendida, a banhis-
ta foi liberada no local. O Soldado 
conta que em nenhum momento 
sentiu medo, tampouco se preocu-
pou com os pertences que portava 
no momento da ação. Mergulhou 
com carteira e celular. E faria tudo 
novamente. “Foi muito gratificante 
a sensação de salvar uma vida”. 

fortes dores, decorrente de outra 
remoção, o Sargento Fabiano su-
perou os próprios limites e cum-
priu a tarefa com êxito. Esta atua-

ção destacada mereceu premiação 
ofertada pelo Comandante da 
Tropa de Reforço e entregue pelo 
Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais por ocasião das 
comemorações do 58° aniversário 
daquele Comando da Força.

Além do Sargento Fabiano, 
acompanhou a evacuação o 1º Te-
nente (Md) Rafael Schettino, tam-
bém da Unidade Médica Expedi-
cionária da Marinha (UMEM), em 
cujo Destacamento foram realiza-
dos os primeiros socorros.
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A Marinha do Brasil (MB) parti-
cipou da inauguração dos aros 

olímpicos em uma grande festa re-
alizada em 20 de maio, no Parque 
Madureira, Zona Norte do Rio de 
Janeiro. O evento contou com a pre-
sença do Prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes, que afirmou que 
“por ser o coração da cidade”, o lo-
cal foi escolhido para abrigar o prin-
cipal símbolo dos Jogos Olímpicos.  

Representando o CGCFN, es-
teve presente na cerimônia o Co-
mandante do Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes 

O Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais promoveu, em 16 de 

maio, a 41ª edição do Encontro de Vete-
ranos, realizado no Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), 
Ilha do Governador-Rio de Janeiro.

Mais de três mil convidados 
compareceram à cerimônia, presidi-
da pelo Comandante-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais. Participa-
ram do encontro representações das 
Seções Regionais da Associação de 
Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais (AVCFN), Alas Femininas 
da AVCFN, Brigada Paraquedista 

do Exército Brasileiro, representan-
tes da Guarda-Municipal do Rio de 
Janeiro e a Associação de Veteranos 
da República da Coreia do Sul.

O Presidente Nacional da Associa-
ção de Veteranos, Contra-Almirante 
(FN) José Henrique Salvi Elkfury, 
destaca que o encontro anual incen-
tiva a prática do Espírito de Corpo, 
característica marcante do CFN, uma 
vez que viabiliza a congregação dos 
Fuzileiros Navais de todos os tempos.

Na programação, os convidados 
puderam conhecer parte do acervo 
do Museu do CFN e de mostruá-

rios de equipamentos, materiais e 
atividades das Organizações Mili-
tares do CFN. Também houve do 
Pelotão de Motociclistas Militares 
e da Banda Marcial, que, ao som 
da canção “Aquarela do Brasil”, 
assumiu a formação da figura do 
Pão de Açúcar, um dos principais 
pontos turísticos da cidade do Rio 
de Janeiro. As crianças contaram 
com uma programação especial, 
com brincadeiras e recreação in-
fantil, participando, como os “Fu-
zileiros do Amanhã”, do desfile em 
continência ao ComGerCFN. 

(CEFAN). Também compareceram 
à inauguração a presidente da Co-
missão de Coordenação do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), Na-
wal el Moutawakel, e o presidente 
do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur 
Nuzman.

A Banda de Música do Corpo 
de Fuzileiros Navais foi um dos 
destaques da programação, que 
contou com show de luzes e fogos 
de artifício.

Aros Olímpicos - Os aros, prin-
cipal símbolo da Olimpíada na era 
moderna, representam a união dos 

cinco continentes e o encontro de 
atletas de mais de 200 nacionalida-
des. Símbolo dos Jogos Olímpicos 
Londres 2012, decoraram a ponte 
Tyne de Newcastle e foram doados 
pela prefeitura local à Cidade do 
Rio de Janeiro.

A MB foi a responsável pelo 
transporte dos aros olímpicos em 
todo o trajeto, em uma viagem de 
aproximadamente 20 dias, desde 
Londres, na Inglaterra, até sua che-
gada ao Porto de Sepetiba, na Ci-
dade de Itaguaí, Rio de Janeiro, em 
3 de março. 

CGCFN promove 41º Encontro Anual de Veteranos

Marinha do Brasil participa da inauguração 
dos Aros Olímpicos


