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O Comando da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra realizou, de 15 de fevereiro a 16 de março, o 
“ADEST-EQ 2016”, adestramento nível individu-
al e por equipes, no Centro de Avaliação da Ilha 
da Marambaia.

O CMatFN, o CTecCFN e a Empresa Ares Aero-
espacial e Defesa S.A assinaram, em março, um 
Acordo de Cooperação Técnica e Científica, visan-
do à realização de ações conjuntas de pesquisas. 

Apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais em homenagem ao Dia Internacio-
nal da Mulher, no Museu do Amanhã, Rio de Janeiro, em março.

O CPesFN participou, em março, da 5ª Feira de 
Profissões de Seropédica, que reuniu jovens da 
região em busca de oportunidades profissionais 
e de um primeiro emprego.

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CGCFN) reali-
zou, em 31 de março, a cerimônia 
de troca de platinas dos Almirantes 
(FN) promovidos. Presidida pelo 
Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de Es-
quadra (FN) Fernando Antonio de 
Siqueira Ribeiro, a troca de platinas 
foi realizada no Salão Sete de Março 
da Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras.

Foram promovidos ao posto de 
Vice-Almirante (FN), os Contra-
-Almirantes (FN) Paulo Martino 

Cerimônia de Troca de Platinas de Almirantes
Zuccaro e Jorge Armando Nery So-
ares. Ao posto de Contra-Almirante 
(FN), foram promovidos os Capi-
tães de Mar e Guerra (FN) Roberto 
Rossatto; Renato Rangel Ferreira; e 
Ricardo Henrique Santos do Pilar.

Prestigiaram o evento autorida-
des civis e militares, Almirantes Fu-
zileiros Navais da ativa e da reserva, 
Comandantes de Organizações Mi-
litares de Fuzileiros Navais da área 
Rio, convidados e familiares.

O AE (FN) Fernando Antonio pa-
rabenizou a todos os promovidos e 
salientou que a promoção de Almi-

rantes mostra claramente a continui-
dade do Corpo de Fuzileiros Navais.

- Fico muito feliz, como Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, em poder apresentar os 
meus cumprimentos pessoais a cada 
um dos Almirantes promovidos e, 
também, de ver o prosseguimento 
e a perenidade da nossa Instituição. 
Mantenham viva a crença em nossas 
utopias, sabendo que o preço da li-
berdade é a eterna vigilância, sempre 
em busca da perfeição. Nada fazemos 
sem Honra, Competência, Determi-
nação e Profissionalismo -, destacou.

Vice-Almirante (FN) 
Paulo Martino Zuccaro

Vice-Almirante (FN) 
Jorge Armando Nery Soares

Contra-Almirante (FN) 
Roberto Rossatto

Contra-Almirante (FN) 
Renato Rangel Ferreira

Contra-Almirante (FN) 
Ricardo Henrique Santos do Pilar

O Centro de Educação Física Almirante Adalber-
to Nunes (CEFAN) promoveu, em março, o “1º 
Workshop de Prevenção da Rabdomiólise no Trei-
namento Físico Militar”.
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CFN no MundoOperações

Vinte e três militares do sexo feminino concluíram, 
em 30 de março, o Estágio Preparatório para o Serviço 
de Polícia para Militares Femininas da Marinha do Bra-
sil - Turma I/2016. O Estágio é ministrado pela Compa-
nhia de Polícia do Batalhão Naval, sob a supervisão do 
CIASC, e tem como propósito suplementar o preparo 
das militares para integrarem destacamentos de polícia 
no âmbito da Marinha do Brasil.

Criado em 2014, possui duração de cinco dias letivos e 
é composto das seguintes disciplinas: Legislação Afeta ao 
Serviço de Polícia; Técnica de Revista e Abordagem Policial; 
Primeiros Socorros; Armas não Letais; e Técnicas de Tiro.

O Batalhão de Operações Ribei-
rinhas (BtlOpRib) realizou, em 17 
de março, um Adestramento da Se-
ção de Cães do Batalhão, em con-
junto com a equipe de militares da 
Polícia do Exército.

Adestramento conjunto de cães

No total, seis cães da Marinha 
do Brasil (MB) e cinco do Exército 
Brasileiro participaram de instru-
ções como: faro de entorpecentes, 
defesa e ataque, condução de preso 
e natação utilitária.

De acordo com a 1T (RM2-S) Ca-
milla Monteiro de Paula, o objetivo 
das atividades é estreitar os laços 
com o Exército Brasileiro e com-
partilhar novas técnicas de adestra-
mento e utilização dos cães.

Os cães, das raças Pastor Bel-
ga Malinois e Pastor Alemão, são 
treinados desde pequenos e sub-
metidos a testes para descobrir 
sua aptidão. Após passarem pelo 
treinamento conjunto, que acon-
tece a cada quinze dias, tornam-
-se aptos para ser empregados 
em manobras, guarda e proteção, 
guarda de instalações, faro de en-
torpecentes e patrulhas navais.

Militares do sexo feminino concluem Estágio 
Preparatório para Serviço de Polícia

CFN contribui 
com a formação 
de militares da 
Colômbia

O CGCFN recebeu, de 22 a 24 de feverei-
ro, a visita do Comandante do “United States 
Marine Corps Forces, South” - MarForSouth, Ge-
neral de Brigada Kevin Iiams, e sua comitiva.  
   O objetivo da visita foi reunir o Comitê Operati-
vo de Fuzileiros Navais – “Operational Naval 
Infantry Committee (ONIC)” para coordenar, en-
tre as duas Forças, as atividades operativas, os con-
claves e os cursos de Fuzileiros Navais que ocor-
rerão no espaço temporal de dois, cinco e dez 
anos, com a participação de FN dos dois países.  
   A ONIC, criada em novembro de 2014, visa à exe-
cução de um planejamento que coordene a direção, o 
desenvolvimento e a supervisão das ações de FN bra-
sileiros e norte-americanos, em forma de iniciativas de 
cooperação.

Mundo no CFN

CGCFN recebe visita do 
Comandante do MarForSouth

O Grupo de Assessoramen-
to Técnico de Fuzileiros Navais 
(GAT-FN) na Marinha da Namíbia 
realizou, de 3 a 23 de fevereiro, a 

GAT-FN realiza passagem de função 
na Marinha da Namíbia

passagem de função para os integran-
tes do novo GAT-FN.

Na programação, os militares 
participaram de palestras sobre o 

ambiente operacional; sobre as 
atividades de um Batalhão de In-
fantaria de Fuzileiros Navais da 
Namíbia e do seu Estado-Maior; e 
sobre as atividades das equipes do 
Grupo. Os FN também realizaram 
um reconhecimento às instalações 
e às áreas de instrução e adestra-
mento da Marinha da Namíbia.

A experiência permitiu que os 
militares que completaram suas 
missões transmitissem seus conhe-
cimentos e lições aprendidas à nova 
tripulação do GAT-FN. O objetivo 
desse intercâmbio é contribuir para 
a criação do Corpo de Fuzileiros 
Navais da Marinha da Namíbia e 
com a criação de uma doutrina de 
Operações Anfíbias naquele País.

O CFN, representado por dois 
instrutores da Marinha do Brasil, 
os Capitães de Corveta (FN) Wag-
ner Fernandes Dias e Michel Silva 
Camelo, contribuiu para a forma-
ção de 31 militares colombianos, 
em março, nos Cursos de Obser-

vadores Militares e de Preparação 
de Contingente para Operações de 
Paz (OpPaz) do “Centro de Entrena-
miento y Capacitación de Operacio-
nes de Paz (CENCOPAZ)”, unidade 
da Armada Nacional da República 
da Colômbia (ARC). 

No curso, os militares recebe-
ram ensinamentos de análise de 
crateras; identificação de munição e 
artefatos de guerra; tratados e nor-
mas internacionais para munições, 
minas e explosivos; e normas de se-
gurança nas Operações de Paz. 

O Corpo de Fuzileiros Navais 
participou, de 28 de março a 4 de 
abril, da  operação em conjunto com 
o Comando em Chefe da Esquadra, 
UAnfEx (Exercício Nível Unidade 
Anfíbia), realizada na área marítima 
compreendida entre o Rio de Janei-
ro e Itaoca (ES). 

Cerca de mil militares participa-
ram de exercícios no mar, exercí-
cios de operações aéreas e simula-
ção de acidentes com aeronaves de 
asas rotativas. O objetivo foi incre-
mentar o preparo desses militares 
para atuar no emprego do conjuga-
do anfíbio em Operações de Paz.

O Navio de Desembarque de 
Carros de Combate (NDCC) Almi-
rante Saboia foi o navio Capitânia 
da Operação, que contou também 
com a participação de aeronaves 
e de seis Carros Lagarta Anfíbios 
(CLAnf), dentre outros meios.

As ações em terra começa-
ram em 31 de março, Dia D da 
Operação, quando 420 Fuzilei-
ros Navais desembarcaram por 
CLAnf em Itaoca. Os militares 
realizaram simulações de Ope-
rações de Paz, de descontamina-
ção Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica (NBQR), de resga-
te de reféns e de evacuação de 
não-combatentes.

UAnfEx 2016

Ensino
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Matéria de CapaMatéria de Capa

CFN se mobiliza na luta contra 
o Aedes aegypti

Combate ao mosquito na Área Rio

As Organizações Militares do 
CFN se mobilizaram, de 29 de ja-
neiro a 19 de fevereiro, nas ações de 
combate ao mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue, da febre 
chikungunya e do Zika vírus. 

As ações fizeram parte da ope-
ração conjunta dos governos fe-
deral, estadual e municipal, com 
o apoio das Forças Armadas, que 
teve como objetivo chamar a aten-
ção para os cuidados necessários 
no combate ao mosquito, além de 
eliminar possíveis focos de prolife-
ração do Aedes nas áreas de maior 
incidência. 

A operação foi dividida em qua-
tro etapas. Na primeira, de 29 de 
janeiro a 4 de fevereiro, os militares 
atuaram internamente, eliminan-
do os possíveis criadouros nas suas 
Organizações Militares (OM) e rece-
bendo treinamento de capacitação. 

O dia chave de enfrentamento 
ao vetor aconteceu em 13 de feve-
reiro, durante a segunda etapa, na 
qual os militares saíram às ruas 
para realizar o esclarecimento e 
a motivação da população, por 
meio da distribuição e afixação de 
panfletos nos imóveis e da orien-
tação dos seus responsáveis. 

A terceira etapa, de 15 a 18 de 
fevereiro, consistiu no regresso a 
todos os imóveis anteriormente vi-
sitados, em conjunto com agentes 
municipais de saúde, aptos a apli-
car larvicidas. O objetivo foi rea-
lizar o combate mais apurado aos 
focos de proliferação, procurando 
mostrar às pessoas como elas deve-
riam agir, com uma frequência se-
manal, para evitar a procriação do 
mosquito. Ao final da participação, 
houve a entrega de relatórios deta-
lhados, que servirão de subsídios 
para os órgãos de saúde pública.

Alguns militares também foram 
designados a cumprir a quarta eta-
pa da mobilização, em 19 de feverei-
ro, proferindo palestras nas escolas 
para conscientizar e mobilizar os es-
tudantes, importantes difusores do 
conhecimento junto às suas famílias. 

De acordo com o Capitão de Fra-
gata (FN) Carlos Frederico Werner, 
Oficial de Ligação do Setor CGCFN 
com o Comando do 1º Distrito 
Naval - responsável pela coorde-
nação das ações no Centro do Rio 
de Janeiro -, o balanço da operação 
foi positivo, no sentido de orientar 
a população que, se cada um fizer 
o seu papel, é possível combater as 

epidemias causadas pelo mosquito 
Aedes aegypti. 

- As Forças Armadas, pela cre-
dibilidade que possuem perante a 
sociedade, aumentam a penetração 
dos agentes de saúde e de outras 
instituições governamentais, favo-
recendo a campanha de preven-
ção. Portanto, além dos resultados 
diretos obtidos com o combate aos 
focos dos mosquitos, também bus-
camos atingir um ponto mais difí-
cil de se mensurar:  a mudança da 
mentalidade da população na pre-
venção ao aparecimento de novos 
focos.  -, destacou.

ComFFE - Foram empregados 4.219 militares em visitas a 19.209 do-
micílios. Cento e vinte e cinco militares visitaram 39 escolas públicas 
do Estado do Rio de Janeiro, atendendo a um total de 4.841 estudantes. 
Houve, ainda, distribuição de cinco mil folhetos para os visitantes do 
Shopping Via Brasil e Caxias Shopping, localizados na Zona Norte e na 
Baixada Fluminense, respectivamente. 

CIASC -  Ações na Ilha do Governador com a participação de  40 milita-
res, entre Oficiais e Praças.

CEFAN - Atuação na Vila da Penha, bairro da Zona Norte do Rio de 
Janeiro, e palestras nas escolas sobre doenças causadas pelo Aedes ae-
gypti, formas de prevenção e combate aos focos. 

CADIM - Atuação de 120 militares nos distritos de Itacuruçá e de Man-
garatiba e junto à população residente na Ilha da Marambaia.

CIAMPA - Apoio ao Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros 
Navais com um efetivo de 30 militares atuando na região de Itaguaí. 
Foram visitadas 420 residências e proferidas oito palestras em escolas 
municipais.

CTecCFN - Atuou nas regiões de Duque de Caxias e Parada de Lucas, 
com a participação de 35 militares.

GptFNRJ  -  Visita de 2.480 militares a 9.129 domicílios na Vila da Penha.

A Presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, e do Comandante da Marinha, AE Leal Ferreira, presenciou 
o trabalho desenvolvido pelos militares do Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília e destacou a importância das Forças Armadas no com-
bate ao mosquito, “em razão da sua alta capacidade de mobilização, da 
disciplina e da grande credibilidade e respeito que a sociedade brasileira 
confere à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica”.
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Responsabilidade Social

O Núcleo de Assistência Integra-
da ao Pessoal da Marinha do Centro 
de Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves (CIAMPA) realizou, 
em março, a distribuição de livros 
didáticos do Ensino Fundamental e 
de kits escolares para quarenta mili-
tares/servidores civis. A iniciativa faz 
parte do Projeto ABC Profissional e 
funciona de acordo com as diretri-
zes do Programa de Apoio Socioeco-
nômico, previsto no Capítulo 11 da 
DGPM-501 (6ª Revisão).

As inscrições para o recebimento 
de material foram disponibilizadas 
em janeiro de 2014 e, após realiza-
ção de estudo socioeconômico, foi 
possível a doação de quatro livros 
didáticos por dependente de militar/
servidor civil, totalizando 68 depen-
dentes contemplados.

As doações têm a finalidade de 
apoiar o desenvolvimento dos depen-
dentes por meio da educação e visa 
também a contribuir no incremen-
to da renda familiar. O SO-FN-MO 
Renato de Oliveira Leira, que faz 
parte do Projeto ABC Profissional 
há mais de seis anos, destaca seus 
benefícios.

- Recomendo aos  militares 
que ainda não o conhecem, pois 
tem sido fonte de muitos benefí-
cios a mim e a minha família no 
sentido de aliviar as contas no or-
çamento familiar do início do ano 
-, elogiou.

CIAMPA 
realiza
entrega de 
Kits Escolares

Fuzileiros Navais recebem 
Colônias de Férias

No dia 26 de janeiro, o Comando 
da Divisão Anfíbia (ComDivAnf) 
recebeu a visita de 380 crianças, 
entre quatro e treze anos, para a 
realização da Colônia de Férias 
da Comunidade do Chapéu Man-
gueira, localizada no Leme, Zona 
Sul do Rio de Janeiro. 

Os visitantes foram divididos, 
por idade, entre os três Batalhões 
de Infantaria (Batalhões Riachuelo, 
Humaitá e Paissandu) e pelo Bata-
lhão de Artilharia para realização 

No dia 27 de janeiro, o Gru-
pamento de Fuzileiros Navais de 
Brasília, localizado na área do 7º 
Distrito Naval, recebeu cerca de 
quarenta crianças na Colônia de 
Férias 2016. 

A programação, feita especial-
mente para as crianças, contou 
com apresentação de rapel, de-
monstração de adestramento com 

de programação recreativa. Den-
tre as atividades, a mais esperada 
pelas crianças foi o banho de pisci-
na que, devido ao dia ensolarado, 
contribuiu bastante para a integra-
ção infantil com a Família Naval. 
Os estudantes contaram, ainda, 
com apoio de hidratação, saúde e 
lanche.

cães e mostra de viaturas e equipa-
mentos utilizados pelo Corpo de 
Fuzileiros Navais em manobra e 
patrulhamento. 

Para o coordenador da colô-
nia, professor Carlos, as ativida-
des vão além da recreação. 

- Eu vejo no olhar das crianças 
o encantamento com tudo que 
está sendo apresentado. É um 
ambiente novo, que apresenta 
disciplina, regras e organização. 
Um aprendizado que vai servir 
para o resto da vida -, afirmou.  

Os ministros da Defesa, Aldo 
Rebelo, e do Esporte, George Hil-
ton, visitaram, no dia 15 de março, 
o Centro de Educação Física Almi-
rante Adalberto Nunes (CEFAN), 
onde foram recebidos pelo Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, Almirante de Esquadra 

Este ano, a Marinha do Brasil le-
vou o “CISM DAY RUN” ao Parque 
Madureira, no dia 21 de fevereiro, 
em uma homenagem aos Jogos 
Olímpicos Rio 2016.  A Caminhada 
da Paz foi organizada pela Comis-
são de Desportos da Marinha, sob 
a supervisão do Comando-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais.

Aproximadamente seiscentas 
pessoas participaram do even-
to, representando os Setores 
CGCFN, ComOpNav, DGMM, 

Esporte

Marinha do Brasil promove Caminhada pela Paz
DGPM, DGN e SGM. Também 
estiveram presentes atletas do 
Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM), crianças e adolescen-
tes do Programa Forças no Es-
porte (PROFESP), integrantes da 
Associação de Veteranos do Cor-
po de Fuzileiros Navais (AVCFN) 
e do Corpo de Bombeiros Mili-
tar do Estado do Rio de Janeiro 
(CBMERJ), destacamentos das 
Polícias Civil e Militar e da Guar-
da Municipal do Rio de Janeiro, 

além da Família Naval e de mora-
dores da região.

O CISM DAY RUN foi criado 
em 2006, pelo Conselho Interna-
cional do Esporte Militar (CISM), 
com a intenção de promover a prá-
tica esportiva e a integração com 
a sociedade por intermédio do 
esporte, além de contribuir com a 
paz mundial. O Brasil tem presti-
giado o evento desde seu início, 
alcançando o primeiro lugar mun-
dial no número de participantes. 

Ministros da Defesa e do Esporte visitam o CEFAN
(FN) Fernando Antonio de Siquei-
ra Ribeiro. 

O evento contou com a presença 
de vários atletas do PROLIM, das 
equipes de vela, atletismo, futebol 
feminino, boxe, judô e pentatlo 
naval. Na ocasião, as autoridades 
puderam visitar as obras nas ins-

talações esportivas e nas áreas que 
serão locais de treinamento oficial 
para os Jogos Olímpicos Rio 2016. 
No fim da visita, a comitiva parti-
cipou de uma homenagem realiza-
da pela Confederação Brasileira de 
Judô (CBJ) a todos os medalhistas 
olímpicos da modalidade. 
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208 anos do CFN 208 anos do CFN

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais realizou no dia 7 
de março, na Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras, cerimônia mi-
litar alusiva ao 208º aniversário do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). 
A cerimônia, que contou com a pre-
sença do Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, e do Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, Almirante de Esquadra 
(FN) Fernando Antonio de Siqueira 
Ribeiro, foi presidida pelo Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo. 

- Ao longo desses mais de dois 
séculos de existência, trajetória e 
biografia carregada de glórias, o 
CFN angariou o respeito, a admi-
ração e o carinho do Brasil e da po-

Corpo de Fuzileiros Navais 
celebra 208º aniversário

A Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais emo-
cionou um público de aproximadamente duas mil pessoas 
que se reuniram no Theatro Municipal, Centro do Rio de 
Janeiro, na noite de 30 de março, em concerto alusivo ao 208º 
aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). 

A apresentação, voltada para a família naval e convida-
dos, tem como objetivo promover a integração social por 
meio da música. Com um repertório eclético, o espetáculo 
contou com a participação especial das gaitas de fole da 
Banda Marcial do CFN e do Coro da Banda Sinfônica. 

O Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais visitou, no 
dia 22 de março, Oficiais e Praças 
do CFN que se encontravam inter-
nados no Hospital Naval Marcílio 
Dias (HNMD), situado em Lins de 
Vasconcelos, Rio de Janeiro. A Vi-
sita aos Baixados, realizada anu-
almente, faz parte do calendário 
de comemorações dos 208 anos 
do Corpo de Fuzileiros Navais. 
À ocasião, foi prestada uma homena-
gem às duas Organizações Militares 
(OM) que agregaram maior número 
de doadores de sangue em 2015: o 
Centro de Instrução Almirante Mil-
cíades Portela Alves (CIAMPA), com 
249 unidades coletadas, e o Coman-
do da Divisão Anfíbia (ComDivAnf), 
que apresentou maior percentual 
de doadores de sangue, totalizando 
mais de 90% do efetivo.

Banda Sinfônica se apresenta 
no Theatro Municipal

Visita aos Baixados 
no Hospital Naval 
Marcílio Dias

pulação brasileira. E, naturalmen-
te, o Ministério da Defesa celebra 
os 208 anos do Corpo de Fuzileiros 
Navais como um momento impor-
tante na construção da defesa de 
nossa pátria -, disse o Ministro da 
Defesa, Aldo Rebelo, em entrevista 
à TV Marinha.

Durante o evento, foi realiza-
da a entrega da Medalha Mérito 
Anfíbio a 73 militares da Ma-
rinha do Brasil, entre Oficiais e 
Praças. A ocasião também mar-
cou a entrega da Medalha Almi-
rante Sylvio de Camargo a seis 
Oficiais da MB que obtiveram o 
primeiro lugar na classificação 
final do Curso de Aperfeiçoa-
mento de Oficiais do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CAOCFN).

Comemoração nas Organizações Militares

Destaque

O Suboficial Fuzileiro Naval 
de Artilharia Antônio Carlos dos 
Santos assumiu, em janeiro de 
2016, a função de Suboficial-MOR 
do CGCFN.

Há 26 anos na MB, o militar 
integrou o 8º Contingente do 
GptOpFuzNav- Haiti e serviu, de 
2012 a 2015, no Grupamento de Fu-
zileiros Navais de Natal. 

Uma de suas expectativas para 
o desempenho da função é contri-
buir com uma maior participação 
das Praças no progresso do CFN. 

- Desempenhar esta função re-
presenta realização pessoal e pro-
fissional, apontando para a valo-
rização das Praças da Marinha do 
Brasil. Irei envidar todos os esfor-

CGCFN tem novo SO-MOR

ços para o sucesso e a afirmação 
do Programa Suboficial-MOR do 
CGCFN, incentivando uma maior 
participação das Praças, não ape-
nas como atores, mas também 
como autores, cooperando na pro-
dução e na atualização doutrinária, 

preservando os materiais que estão 
em uso e batalhando por novas 
aquisições, ou seja, aperfeiçoando-
-se cada vez mais para o cumpri-
mento da nossa missão -, destacou.

O que faz o SO-MOR - Atua 
como elo entre o Comando e a 
guarnição, a fim de estimular o 
fluxo de comunicação e contribuir 
para a manutenção de altos níveis 
de profissionalismo e satisfação 
das Praças FN. Cabe a este mili-
tar, ainda, ser o porta-voz, junto 
ao Comando, dos anseios, preocu-
pações e necessidades pessoais e 
profissionais das Praças e manter 
o Comando informado sobre as 
questões sensíveis e correntes ati-
nentes às suas carreiras.

GptFNSalvador ComForAerNav

GptFNNatal Com7ºDN

Confraternização de Oficiais RJ
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Passagens de Comando

Batalhão Naval

6 de Janeiro de 2016

Passagem de Comando:
 CMG (FN) Pedro Luiz Gueiros Taulois

Assunção de Comando: 
CMG (FN) Elson Luiz de Oliveira Góis

Centro de Avaliação da 
Ilha da Marambaia

15 de Janeiro de 2016

Passagem de Comando:
 CMG (FN) Guilherme César Stark de Almeida

Assunção de Comando: 
CMG (FN) Claudio Lopes de Araujo Leite

Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília

19 de Janeiro de 2016

Passagem de Comando:
 CMG (FN) João Leonardo Palmieri Parente

Assunção de Comando: 
CMG (FN) Marco Aurélio Bruno Cresto

2 de fevereiro de 2016

Passagem de Comando:
 CMG (FN)  Alcinei Ancelmé da Mota

Assunção de Comando: 
CF (FN) Jorge Luiz Fernandes Tomaz

Grupamento de 
Fuzileiros Navais de 

Natal

Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Salvador

3 de fevereiro de 2016

Passagem de Comando:
 CMG (FN) Marcelo dos Santos Coelho

Assunção de Comando: 
CF (FN) Leonardo Augusto Almeida de Azeredo

4 de fevereiro de 2016

Passagem de Comando:
 CMG (FN) Vitor Sousa Abreu

Assunção de Comando: 
CF (FN) Daniel Ribeiro Vasconcelos

Batalhão de Operações 
Ribeirinhas

Comando da Tropa 
de Desembarque

22 de fevereiro de 2016

Passagem de Comando:
 CMG (FN)  Ricardo Henrique Santos do Pilar

Assunção de Comando: 
CF (FN) Júlio César Franco da Costa

Companhia de Apoio ao 
Desembarque

24 de fevereiro de 2016

Passagem de Comando:
 CC (FN) Anderson Ribeiro de Mattos

Assunção de Comando: 
CC (FN) Luiz Carlos Reis de Lima

Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de 

Camargo

18 de março de 2016

Passagem de Comando:
 CA (FN) Cesar Lopes Loureiro

Assunção de Comando: 
CA (FN) Luiz Artur Rodrigues Nunes


