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Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
no Haiti recebe comitiva na Passagem 
de Comando do “Force Commander” da 
MINUSTAH. 

Dom Orani Tempesta e Militares da CiaPol durante a escolta da 
Imagem de São Sebastião.

Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande 
promove Projeto Boas-Vindas aos soldados recém-
apresentados.

Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
realiza missa em memória do Sargento Barnabé.

Edição da Caminhada da Paz no Aterro do Flamengo - RJ.
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Na madrugada do dia 30 de 
março de 2014, atendendo a 

solicitação do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro, a Marinha do 
Brasil, autorizada pela Presidenta da 
República, efetuou apoio logístico de 
transporte blindado para as Opera-
ções Policiais, ocorridas nas Comu-
nidades do Complexo da Maré.

Para tanto, foi ativado um Gru-
pamento Operativo de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav-Rio IX), 
envolvendo 242 Fuzileiros Navais, 
sendo 26 Oficiais e 216 Praças. 
Foram empregadas cinco Viaturas 
Blindadas sobre Lagartas M-113, 
seis Carros Lagarta Anfíbios para 
transporte de pessoal, dez Viaturas 
Blindadas sobre rodas PIRANHA III 
C e outros meios pertencentes ao 
Comando da Força de Fuzileiros da 
Esquadra (ComFFE), para apoiar as 
necessidades da Secretaria de Segu-
rança do Estado do Rio de Janeiro.

Participaram da Operação Rio IX 
militares com experiência em Mis-

Marinha do Brasil apoia o Governo do Estado 
do Rio de Janeiro no Complexo da Maré

sões de Paz no Haiti e em operações 
de apoio à Secretaria de Segurança 
Pública (Complexo da Vila Cruzei-
ro e Morro do Alemão, Complexo 
de São Carlos e Morro da Mineira, 

Morro da Mangueira, Rocinha, Vi-
digal, Chácara do Céu, Chatuba de 
Mesquita, Manguinhos,  Jacarezinho, 
comunidades da Barreira do Vasco e 
do Caju e Complexo do Lins).
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Em comemoração aos aniversários de 206 anos do Corpo de Fu-
zileiros Navais, 100 anos do Comando da Força de Submarinos 

e 80 anos do Tribunal Marítimo, a Banda Sinfônica do Corpo de 
Fuzileiros Navais fez uma vibrante apresentação no Theatro Muni-
cipal do Rio de Janeiro, na noite de 25 de março. 

No repertório do concerto apresentado em duas partes, interpre-
tações de músicas de diferentes gêneros, que encantaram aproxima-
damente 2000 convidados das três Instituições homenageadas no 
evento. Para encerrar a apresentação, os presentes foram convidados 
a cantar o hino da Marinha do Brasil, a canção Cisne Branco.

Concerto Theatro Municipal

Na noite de 28 de março, a Banda 
Sinfônica do Corpo de Fuzilei-

ros Navais se apresentou para um 
público de 300 pessoas, em come-
moração aos 94 anos do Iate Clube 
do Rio de Janeiro. No repertório da 
Banda, temas de óperas clássicas e 
interpretações de canções eruditas 
e populares. 

Iate Clube do 
Rio de Janeiro

Presente no evento, o Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto. 
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grada ao Pessoal da Marinha 
do Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (N-SAIPM/
CIAMPA) conquistou o 1º lugar do 
“Prêmio Gestão Social de 2013”, na 
categoria N-SAIPM. A entrega foi 
realizada no dia 26 de fevereiro de 
2014, durante a cerimônia de ani-
versário da Diretoria de Assistência 
Social da Marinha.

O "Prêmio Gestão Social" tem o 
propósito de premiar anualmente 
os profissionais dos Órgãos de 
Execução do SAIPM e equipe 
de apoio, que se destacaram na 
promoção de melhores práticas 
na Assistência Integrada. Foram 
avaliados por uma comissão pre-
sidida pelo Diretor de Assistência 
Social da Marinha os seguintes 
itens: Pesquisa de Satisfação dos 

Prêmio de 
Gestão Social 

Usuários; Qualidade do Relatório 
de Atividades (RA) e Plano Anual 
de Atividades (PAA); Capacitação 

Profi ssional do Elemento de Liga-
ção; e Divulgação dos Programas 
Sociais na Marinha.

Equipe do CIAMPA vencedora do Prêmio de Gestão Social 

O Hospital Naval Marcílio Dias 
(HNMD) promove anual-

mente a Campanha de Doação de 
Sangue, com o objetivo de estimu-
lar a participação dos militares da 
Marinha do Brasil. Durante a ce-
rimônia alusiva ao aniversário do 
Corpo de Fuzileiros Navais, com 
militares FN baixados na unidade, 
houve a entrega 
de prêmios para 
as duas Organi-
zações Militares 
mais bem colo-
cadas entre todas 
que participaram  da campanha.

Os Comandantes do Batalhão 
Naval e do Centro de Instrução 
Almirante Milcíades Portela Al-
ves, o Capitão-de-Mar-e-Guerra 
(FN) Pedro Luiz Gueiros Taulois e 

o CMG (FN) Jorge Luis de Araújo 
Mello, respectivamente, receberam 
dois televisores de 32 polegadas 
para suas OM, simbolizando a par-
ticipação de seus efetivos como os 
maiores doadores de sangue. 

A Capitão-de-Fragata (S) Rosa-
na da Cruz Pinheiro, Farmacêutica 
e organizadora da campanha, res-

saltou a impor-
tância da doação 
de sangue para os 
baixados no Hos-
pital e informou 
que há anos as 

Organizações de Fuzileiros Navais 
são as vencedoras da campanha: 
“Os Fuzileiros Navais são os que 
mais dão o sangue pelos seus 
companheiros. Por causa disso, o 
HNMD é o único hospital do Rio 

de Janeiro em que não falta sangue 
em seu banco”. 

Fuzileiros Navais recebem prêmio como 
maiores doadores de sangue do HNMD

“Os Fuzileiros Navais 
são os que mais 

doam o sangue pelos 
seus companheiros”.
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No dia 13 de março de 2014, na Base de Fuzileiros Navais no Haiti 
“Acadêmica Rachel de Queiroz”, Porto Príncipe, Haiti, ocorreu a 

Cerimônia do 206° Aniversário do CFN e imposição da Medalha Mérito 
Anfíbio. A Cerimônia foi presidida pelo Exmo. Sr. Embaixador do Bra-
sil no Haiti, José Luiz Machado e Costa, e contou com as presenças do 
Comandante do Batalhão Brasileiro de Força de Paz (BRABAT), Coronel 
Anisio David de Oliveira Junior, além da presença dos Comandantes de 
Unidades de outros países, do Estado-Maior da MINUSTAH e demais 
Ofi ciais e civis convidados. 

No dia 12 de março de 2014, a 
Embaixada do Brasil na Líbia, 

realizou uma Cerimônia em come-
moração aos 206 anos do Corpo de 
Fuzileiros Navais completados no 
último dia 7 de março. Além da 
presença do Exmo. Sr. Embaixador 
do Brasil na Líbia Afonso Car-
bonar, que presidiu a cerimônia, 
estiveram presentes os militares 
do Destacamento de Segurança 
da Embaixada do Brasil na Líbia, 
os representantes das empresas 
brasileiras que atuam na Líbia e os 
funcionários locais que trabalham 
na Embaixada do Brasil.

Embaixada do 
Brasil na Líbia
celebra 206 
anos do CFN

Com o objetivo de concreti-
zar a criação do Núcleo da 

Missão Naval em São Tomé e 
Príncipe no primeiro semestre 
de 2015, o Grupo de Assesso-
ramento Técnico de Fuzileiros 
Navais participou de uma série 
de visitas às autoridades locais. 

Entre os dias 17 e 27 de março 
de 2014, os militares do GAT pro-
moveram encontros com o Minis-
tro da Defesa e Ordem Interna de 
São Tomé e Príncipe, Comandante 

da Guarda Costeira e o Exmo Sr. 
Embaixador do Brasil no País, que 
realizou uma apresentação dos 
principais aspectos do Estado San-
tomense e das ações de cooperação 
realizadas pelo Brasil.

Neste período, houve ainda o 
encontro com o Adido de Defesa 

Autoridades 
de São Tomé e 
Príncipe recebem 
visita do GATFN

Aniversário do CFN é comemorado 
no Haiti

de Portugal e a visita às instalações 
do Centro de Instrução das Forças 
Armadas de São Tomé e Príncipe, 
onde será ministrado o Curso de 
Formação de Soldados Fuzileiros 
Navais, nos mesmos moldes do mo-
delo já implementado com sucesso 
na Namíbia.
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O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CGCFN) 

recebeu no dia 19 de fevereiro, na For-
taleza de São José, a visita do Coman-
dante do US Marine Corps Forces, 
South (MarForSouth), General-de-
-Brigada (MC) David W. Coff man e 
comitiva. A visita teve como objetivos 
estreitar o relacionamento profi ssio-
nal, conhecer as instalações do Corpo 
de Fuzileiros Navais e avaliar novas 
possibilidades de intercâmbio entre 
o MarForSouth e o CFN.

No CGCFN, a comitiva americana 
assistiu a uma palestra Institucional, 
apresentada pelo Comandante-Geral 
do CFN, AE (FN) Fernando Antonio 
de Siqueira Ribeiro, seguida de uma 
reunião de trabalho, na qual foram 
abordados assuntos de interesse 
para ambas as Forças. Ao fi nal do 
dia, a Banda Sinfônica do CFN rea-
lizou um concerto em homenagem 
aos visitantes, com um repertório 
contendo clássicos da música ame-

Militares do U.S Marine 
Corps Forces, South visitam 
instalações do CFN no RJ

ricana e da música popular brasileira.
No dia 20, foram realizadas visi-

tas ao Comando da Divisão Anfíbia 
(ComDivAnf) e ao Centro de Instru-
ção Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC). Na programação, palestras 
seguidas de visitas às instalações, de-
monstrações e mostruário na DivAnf, 
e apresentação da Banda Marcial do 
CFN no CIASC.

No dia 21, a Comitiva visitou 
o Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (CIAMPA), 
o Batalhão de Operações Especiais 
de Fuzileiros Navais e ao Comando 
de Desenvolvimento Doutrinário 
do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CDDCFN). Em todas as Unida-
des, o General Coff man assistiu às 
apresentações dos Comandantes e 
visitou as instalações. No CIAMPA 
e no CDDCFN, conheceu os si-
muladores de tiro “indoor”, e no 
BtlOpEspFuzNav a pista de tiro em 
compartimento.

Comitiva do 
Paquistão 

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais coordenou 

a visita de militares da Marinha Pa-
quistanesa a Organizações Militares 
de Instrução. O Comandante Asif e 
o Sargento Ejaz foram recebidos no 
dia 17 de março na Fortaleza de São 
José para uma palestra elucidativa 
sobre o trabalho do CFN no Brasil 
e no mundo e tiveram a oportu-
nidade de conhecer as exposições 
montadas no Museu do Corpo de 
Fuzileiros Navais e de acompanhar 
uma apresentação especial da Ban-
da Sinfônica.

Nos dois dias que se seguiram, 
a comitiva visitou as instalações 
do Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves, 
onde acompanharam atividades 
ligadas diretamente ao setor do 
Comando do Corpo de Alunos e 
ao funcionamento do simulador 
de armas portáteis, no Departa-
mento de Instrução. O Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo foi a OM visitada em 
20 e 21 de março. A Marinha do 
Brasil e o CFN estimulam este 
tipo de intercâmbio, destacando 
a necessidade da integração entre 
os países e suas Forças Armadas.

“Eu, particularmente, desfrutei 
da visita à Divisão Anfíbia e 

nossa viagem à Ilha da Maram-
baia para compreender o am-

biente de treinamento e ter uma 
visão sobre o seu novo Comando 

Doutrinário”.

Carta do General-de-Brigada (MC) 
David W. Coff man
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O 
Corpo de Fuzileiros Navais 
comemorou o seu 206º ani-
versário no dia 7 de março, 

em Cerimônia Militar realizada 
na Fortaleza de São José da Ilha 
das Cobras, presidida pelo Exmo. 
Sr. Ministro de Estado da Defesa 
Celso Amorim, e com as presen-
ças do Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Julio Soares 
de Moura Neto; do Secretário-Geral 
do Ministério da Defesa, Ari Matos 
Cardoso; do Chefe do Estado-Maior 
da Armada, Almirante-de-Esquadra 
Carlos Augusto de Sousa; de Almi-
rantes integrantes do Almirantado; 
do Comandante Militar do Leste, 
General Francisco Carlos Modesto; 
de autoridades dos poderes Legis-
lativo e Judiciário,  militares, civis e 
familiares convidados. 

Nas palavras do Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, fi ca-
ram registradas a prontidão opera-
tiva do Corpo de Fuzileiros Navais 
e suas inabaláveis crenças: "Fuzi-
leiros Navais do presente, tenham 
a satisfação pessoal e o orgulho 
profi ssional por serem ativa parcela 
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Corpo de Fuzileiros Navais 
206 ANOS
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desses 206 anos de glória e presença 
constante. Mantenham-se prontos e 
atentos aos chamamentos de nossa 
Pátria, observando diuturnamente 
nossos valores essenciais de honra, 
competência, determinação e pro-
fi ssionalismo". 

À noite, Oficiais e familiares 
compareceram ao Baile do Corpo de 
Fuzileiros Navais, realizado no Ho-
tel Windsor Barra, evento de cunho 
privado que reuniu 800 convidados. 
O Comandante da Marinha, junta-
mente com os Ex-Ministros/Ex-Co-
mandante da Marinha, AE Karam, 

Na Cerimônia Militar no dia 7 de 
Março, foi realizada a entrega 

da Medalha Mérito Anfíbio a 75 
militares da Marinha do Brasil, entre 
Ofi ciais e Praças. Essa condecoração 
é concedida como reconhecimento 
àqueles que, em exercícios e opera-
ções, distinguiram-se pela exemplar 
dedicação à profi ssão e interesse no 
aprimoramento de sua capacidade 
profissional. Entre os agraciados, 
estava formada a primeira Ofi cial 
feminina a receber a Medalha Opera-
tiva: Capitão-de-Corveta (T) Raquel 
Castilho.

A Comandante Raquel Castilho 
ingressou no Quadro Técnico da 
Marinha do Brasil, em 1999, e ao 
longo deste tempo acumulou 225 
dias de manobras operativas, o que 
lhe concedeu o direito de receber a 
condecoração atribuída aos Com-
batentes Anfíbios.

Na véspera da comemoração 
do Dia Internacional da Mulher, 
a entrega da medalha operativa à 
Comandante Raquel Castilho re-
gistrou mais um marco na história 
das militares do sexo feminino na 
Marinha do Brasil, que este ano, 
recebeu a primeira turma de Aspi-
rantes mulheres na Escola Naval e 
em 2012 foi pioneira na promoção 
da primeira Oficial General das 
Forças Armadas no País. 

Mulher recebe 

Medalha operativa 

pela primeira vez 

na MB 

AE Mauro César, AE Guimarães 
Carvalho, o Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, Ex-
-Comandantes-Gerais e Almirantes 
FN, participaram da tradicional 
cerimônia do corte do bolo. O As-
pirante Fuzileiro Naval mais antigo 
da Escola Naval, recebeu o primeiro 
pedaço do bolo.

No sábado, dia 15 de março, a 
Casa do Marinheiro recebeu 960 
convidados, entre Praças e seus 
familiares, para a festa, também 
por adesão, em comemoração ao 
aniversário do CFN, . 
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O setor operativo da Marinha 
do Brasil recebeu, no dia 

17 de março, o primeiro lote do 
Sistema de Lançadores Múltiplos 
de Foguetes ASTROS CFN 2020. 
Em cerimônia realizada no Cen-
tro de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo (CIASC), na Ilha 
do Governador, Rio de Janeiro, 
foi formalizada a entrega de seis 
viaturas: três “Lançadoras”, uma 
“Remuniciadora”, uma “Posto de 
Comando e Controle” e a outra 
“Meteorológica” pela Empresa 
brasileira AVIBRAS, ao Batalhão 
de Artilharia de Fuzileiros Navais.

O Sistema “ASTROS CFN 2020” 
é constituído por Lançadores Múl-
tiplos de Foguetes montados sobre 
viaturas para lançamento de fogue-
tes de artilharia para saturação de 
área, necessários para estender o 
alcance da Artilharia de Campanha 
em profundidade. O Sistema adqui-
rido é composto por doze viaturas, 
sendo seis Vtr Lançadoras, três Vtr 

Remuniciadoras, uma Vtr Posto 
de Comando e Controle, uma Vtr 
Meteorológica e, mais recentemen-
te, em janeiro do corrente ano, foi 
formalizada a contratação de uma 
Vtr Ofi cina Veicular e Eletrônica, 
complementando a configuração 
previamente planejada.

A entrega do primeiro lote do 
Sistema ASTROS CFN 2020 re-
presenta um importante marco, 
pelo cumprimento de uma meta 
prevista no Plano de Articulação e 
Equipamento da Marinha do Brasil 
(PAEMB) e pelo fortalecimento da 
indústria nacional de defesa. 

CFN recebe o primeiro lote do Sistema ASTROS
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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 intensifi car 

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.

No período de 7 a 18 de março 
foram realizados os X Jogos 

Sulamericanos de Santiago, no 
Chile, competição promovida pela 
Organização Desportiva Sulame-
ricana. A Marinha do Brasil foi 
representada por 34 atletas, nas 
modalidades: Atletismo, Boxe, Judô, 
Levantamento de Peso Olímpico, 
Lutas Associadas, Natação, Vela e 
Taekwondo. Ao todo, os atletas da 
MB conquistaram 11 Medahas de 
Ouro, 6 de Prata e 9 de Bronze. 

Em consequência do resultado do 
trabalho, que tem sido desenvolvido 

O primeiro evento internacional 
de Judô do ano reuniu atletas 

do Programa Olímpico da Marinha 
do Brasil (PROLIM) de diferentes 
categorias. Realizado nos dias 8 e 
9 de fevereiro, no Ginásio Palais 
Omnisports Paris-Bercy, o Grand 
Slam destacou a participação da 
Aluna (GR) Rafaela Silva, Medalha 

Grand Slam de Judô de Paris

pelo Programa Olímpico da Marinha 
do Brasil (PROLIM), os atletas da MB 
conquistaram lugar de destaque no 
pódio. No atletismo foram 8 medalhas 
(5 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze), 
no boxe 5 medalhas (4 de ouro e 1 de 
bronze) e no judô 5 medalhas (1 de 
ouro, 2 de prata e 2 de bronze).

Durante a competição, a atleta 3º 
Sargento (RM2-EP) Monique Arau-
jo, da modalidade Levantamento 
de Peso Olímpico fez história e 
sagrou-se vice-campeã, batendo o 
recorde dos Jogos na modalidade 
Arranco, sendo a primeira brasi-

Ouro inédito no 

Grand Prix de Paris 

de Luta Olímpica
A delegação brasileira obteve 

um ótimo resultado no Grand 
Prix de Paris de Luta Olímpica, 
realizado entre os dias 06 e 09 de 
fevereiro. Além do terceiro lugar 
no ranking por equipes, a 3º Sar-
gento (RM2-EP) Aline da Silva 
Ferreira venceu na Categoria até 75 
kg e conquistou medalha de ouro 
inédita para o Brasil. Na Categoria 
até 58 kg, a 3º Sargento (RM2-EP) 
Joice Souza da Silva fi cou com o 
terceiro lugar da competição. Após 
o Grand Prix, a equipe permaneceu 
na cidade para uma série de treina-
mentos com atletas locais. 

leira a conquistar esta marca inter-
nacional. O pugilista 3ºSargento 
(RM2-EP) Robson Conceição foi o 
atleta escolhido para representar 
o Brasil e ser o Porta-Bandeira da 
delegação brasileira na cerimônia 
de encerramento. O Sargento Rob-
son conquistou a medalha de ouro 
do boxe na categoria até 60Kg. O 
saldo da competição foi positivo 
para o Brasil, que na classifi cação 
geral dos X Jogos Sul-americanos 
ficou em 1º lugar, conquistando 
258 medalhas, sendo 110 ouros, 69 
pratas e 79 bronzes.

X Jogos Sul-Americanos 2014

de Bronze na Categoria até 57 kg. 
As 20 mil pessoas presentes aos 
dois dias de evento puderam acom-
panhar ainda as performances das 
atletas 3º Sargentos (RM2-EP) Ma-
ria Suelen Altheman  e Mariana dos 
Santos Silva, 5º Lugar na Categoria 
acima de 78 kg e 7º Lugar na Cate-
goria até 63 kg, respectivamente.
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Com 70 anos completados em 
março deste ano, José Carlos 
Ferreira Martins, é o Servidor 

Civil com mais tempo em atividade 
na Ilha da Marambaia, trabalhando 
para a Marinha do Brasil. Tio Zé, 
como é conhecido, é um homem co-
mum, humilde e querido por todos. 
Tamanha é sua fama, que virou até 
personalidade, mas não gosta de 
tirar fotos. Lá, ele fez de tudo um 
pouco. Já foi até patrão da embar-
cação. Atualmente, Tio Zé é apo-
sentado e continua trabalhando na 
“parte hidráulica”, como ele mesmo 
gosta de dizer. Faz a manutenção, 
conservação e limpeza dos fi ltros de 
tratamento de água que abastecem 
a Ilha da Marambaia. Ele ensina o 
serviço aos mais novos, pois tem o 
conhecimento adquirido ao longo 
dos anos. Ele conta que certa vez, 
teve que sair correndo para ajudar 
a resgatar uma embarcação que 
havia se soltado da boia e iria bater 
nas pedras. Tio Zé não pára, mesmo 
depois de sua aposentadoria, ele 
afi rma não ter a menor intenção de 
fi car de pernas pro ar. “Eu tenho que 
estar em atividade, senão fi co mal”.

Ele conta que seus pais, Pedro 
Felipe Martins e Amélia Ferreira 
Martins, vieram para Ilha junto 
com Levy Miranda, o fundador da 
Escola Técnica Darcy Vargas. “Eles 
tiraram seu sustento por muito tempo 
da lavoura”, afirma. Conheceram 
um período de grande ascendên-
cia da Ilha da Marambaia, com a 
construção de diversos segmentos 
comerciais, como a fábrica de sar-
dinha, de gelo, de óleo de fígado 
de cação, e de enlatados em geral. 
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Acompanharam a construção do 
estaleiro, conviveram com criações 
de gado, porco e galinha da escola 
técnica, e ainda tinham uma horta 
generosa por lá.

Tio Zé, assim como seus 17 ir-
mãos, sendo 9 homens e 8 mulhe-
res, foram todos nascidos e criados 
na Ilha, atualmente ainda mora na 
mesma casa em que nasceu. “Tive 
uma boa infância aqui”, acrescenta 
ele: - Fui coroinha, participei da procis-
são no mar de São Pedro, aos 13 anos. 

Desde que trabalha para a 
Marinha,ele teve oportunidade de 
conhecer muitas personalidades 
importantes. “Já apertei a mão do 
Fernando Henrique e do Lula. E meus 
fi lhos já brincaram com o neto do Fi-
gueiredo”, afi rma ele.

Oriundo de uma família grande, 
ele começou a vida cedo. Em 1957, 
ingressou como aluno, em regime 
de internato, na Escola Técnica 
Darcy Vargas lá mesmo na Ilha da 
Marambaia. Daquela época, tem 
muitas lembranças.

“Eu tenho que estar em atividade, senão fi co mal”.

PERSONALIDADE

Terminou o curso básico de pesca 
e foi fazer estágio. Trabalhou em 
navios de pesca de 140 Ton, per-
tencentes à Fundação Abrigo do 
Cristo Redentor, nominados por 
“Presidente Vargas”, “Tamoio”, 
“Santa Maria I, II e III”, que fi ca-
vam ancorados no porto da Praça 
XV. Após o estágio, voltou à Ilha 
para trabalhar nos navios de lá. Ele 
conta com orgulho, que aprendeu a 
pescar com o pai. - Ele foi proeiro. E 
explica: “Proeiro é aquele homem que 
fi ca na proa do barco vendo o cardume 
de peixes”.

Em 1971, começou a trabalhar 
como diarista para a Marinha do 
Brasil, pois naquela época ainda 
existiam criações de gado e porco, e 
assim permaneceu por 4 anos. Logo 
após esse período, passou a Servidor 
Civil da Marinha do Brasil. Ele afi r-
ma que chegou a trabalhar na horta, 
onde hoje são alojamentos. “Já fui da 
marítima”, completa ele. Foi também 
patrão nas embarcações “Sargento 
Borges” e “Romero Estelita”, inclu-
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sive afi rma ter presenciado o nasci-
mento de bebes a bordo. Em terra, 
como “Serviços Gerais da Prefeitura”, 
trabalhou capinando as ruas, levando 
capim para o gado até a extinção de-
fi nitivamente das criações. Depois, 
voltou a estudar, optando pelo Curso 
de Hidráulica, passando a trabalhar 
com isso desde então.

Memória viva do lugar, Tio Zé 
tem a sua história confundida mui-
tas vezes com a história da Ilha, 
caminhando com nossa equipe, ele 
foi apontando construções que já 
não existem mais. Como por exem-
plo, o Alojamento de Trânsito de 
Ofi ciais. “Lá já foi armazém, armarinho 
e açougue, e até mesmo quartos para os 
funcionários da Escola Técnica Darcy 
Vargas”. As salas de aula da Escola 
ficavam onde hoje é o prédio do 
Comando. Os alunos aprendiam a 
moer pedras em uma pedreira onde 
atualmente é a Residência Funcional 
do CPesFN. A ofi cina também já foi 
estaleiro. As casas residenciais eram 
feitas de sapê. A Sala de Estado do 
CADIM já foi fábrica de gelo. Mas, 
apesar de tantas modifi cações, ele é 
enfático em afi rmar que se não fosse 
pela presença da Marinha do Brasil, 
cuidando da Ilha, o local certamente 
estaria muito ruim. “A Marinha foi 
muito boa para nossa ilha”.

Septagenário, Tio Zé ainda tem 
fôlego para se envolver nas mais 
variadas atividades sociais, como 
na construção da Igrejinha de Nossa 
Senhora da Soledade, que está sen-
do levantada na armação. Devoto 
de Nossa Senhora das Dores, após 
sofrer um infarto há alguns anos, 
quando esteve internado por 30 
dias, atribuiu sua melhora à santa. 
Desde então, mudou seus hábitos. 
Hoje, com um ritmo de vida mais 
tranquilo, afi rma que faz rotineira-
mente exames para verifi car a sua 
saúde. Tem hábitos alimentares 
saudáveis, além de dormir e acordar 
cedo. “Claro, tomo minha cervejinha de 
vez em quando porque não sou de ferro”. 
Mas tudo isso, sem se afastar muito 
da Ilha da Marambaia, porque não 
gosta de passar nem uma noite fora 
de casa. Separado, pai de 3 fi lhos e 

com 4 netos, adora receber visitas 
em casa. A felicidade para ele é estar 
na presença da família, curtindo os 
netos, como aconteceu no dia 18 
de março, quando comemorou o 
seu aniversário, com a casa cheia. 
Sem grandes ambições, Tio Zé vive 
bem com a vida que leva e é feliz 

com o que tem, tornando-se, desta 
forma, um grande exemplo para 
muitos, conforme afi rma Ana Lúcia, 
Coordenadora da Escola Estadual 
que funciona dentro da Ilha. “Lá na 
escola, todos o conhecem, ele é muito 
prestativo e bacana, um exemplo de ser 
humano.” 
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Promoção de Almirante

Foi realizada no Salão 7 de Março da Fortaleza de São 
José da Ilha das Cobras, a troca de platinas do CMG 

(FN) Jonatas Magalhães Porto, promovido a Contra-Almi-
rante (FN) por Decreto Presidencial, contando antiguidade 
a partir de 31 de março de 2014.

Prestigiando o evento estiveram presentes Ex-Coman-
dantes-Gerais do CFN, Almirantes Fuzileiros Navais da 
ativa e da reserva, Comandantes de Organizações Mili-
tares de Fuzileiros Navais da Área Rio e convidados do 
C Alte (FN) Jonatas, nomeado para o cargo de Chefe do 
Estado-Maior do Comando da Força de Fuzileiros da 
Esquadra.

Nas palavras do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante-de-Esquadra Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, o re-
conhecimento e a satisfação da Instituição em ter mais um Almirante 
Fuzileiro Naval: "Nesse momento, de muito júbilo para todos nós, a 
Marinha do Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais reconhecem que, além 
dos requisitos, todos previstos em nossas normas, o Almirante (FN) 
Jonatas reúne toda a qualifi cação exigida para ser um Ofi cial-General 
do Corpo de Fuzileiros Navais".

O Contra-Almirante (FN) Jonatas 
Magalhães Porto  é natural de São 

Paulo. Foi nomeado Segundo-Tenente 
em 31 de agosto de 1985.

Principais Cargos/ Comissões:

3º Batalhão de Infantaria de Fuzilei-
ros Navais (Batalhão Paissandu); Bata-
lhão de Comando da Divisão Anfíbia; 
Batalhão de Comando da Tropa de Re-
forço; Escola Naval; Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo (aluno do 
CAOCFN); Companhia de Carros de 
Combate; Comando de Operações Na-

vais (Aj. de Ordens do CON); Estado-Maior da Armada (Aj. de Ordens do 
CEMA); Comando da Divisão Anfíbia; United Nations Angola Verifi cation 
Mission (UNAVEM); Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais; Companhia 
de Comando da Divisão Anfíbia (Comandante); Comando da Divisão An-
fíbia; Escola de Guerra Naval (aluno do C-EMOS); Comando do Pessoal de 
Fuzileiros Navais; Comando de Operações Navais; Escola de Guerra Naval 
(Instrutor); Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário (Comandante); 
Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (Imediato); Escola de Guerra 
Naval (aluno do C-PEM);  Comando da Tropa de Desembarque (Coman-
dante); e Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (Chefe de Seção). 

Cargo Atual:
Chefe do Estado-Maior do Comando da Força de Fuzileiros da 

Esquadra 

Fuzileiro Naval 

Padrão

Após preencher requisitos como 
possuir cem pontos de compor-

tamento na carreira, não ter punição 
nos últimos cinco anos e possuir 
requisitos para reengajamento, o 
Cabo (FN) Vander Soares Ceribelli 
recebeu das mãos do Exmo. Sr. Mi-
nistro da Defesa Embaixador  Celso 
Amorim e do Comandante da Ma-
rinha, Almirante-de-Esquadra Julio 
Soares de Moura Neto, a panóplia 
do CGCFN por ter sido o Fuzileiro 
Naval Padrão do ano de 2013.

Durante a Cerimônia de 07 de 
março na Fortaleza de São José pelo 
aniversário do Corpo de Fuzileiros 
Navais, o CB (FN) Ceribelli foi home-
nageado e levará para o Batalhão de 
Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica de ARAMAR, Organi-
zação Militar em que serve, o reco-
nhecimento do Corpo de Fuzileiros 
Navais e da Marinha do Brasil.

ros Navais, 
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Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia

Passagem de Comando: 09 de janeiro de 2014

Comandante: CMG (FN) Guilherme Cesar Stark de Almeida

Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais

Passagem de Comando: 10 de janeiro de 2014

Comandante: CMG (FN) Claudio Eduardo Silva Dias

Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais

Passagem de Comando: 14 de janeiro de 2014

Comandante: CF (FN) Alexandre Ferreira da Silva

Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti

Passagem de Comando: 16 de janeiro de 2014

Comandante: CMG (FN) João Carlos dos Santos Cherem

Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais

Passagem de Comando: 17 de janeiro de 2014

Comandante: CMG (FN) Normando Bona do Nascimento

Comando do Material de Fuzileiros Navais

Passagem de Comando:  07 de fevereiro de 2014

Comandante: CA (FN) Gilmar Francisco Ferraço

Batalhão de Comando e Controle

Passagem de Comando:  21 de março de 2014

Comandante: CF (FN) Marcelo da Conceição Silva



16  Jan/Fev/Mar  NOTANF Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

F
A

L
E

 C
O

N
O

S
C

O

Foto enviada por Whatsapp pela 

1º Ten (RM2-T) Cristiane Reis

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais mantém um canal direto com o público. Para enviar 
matérias, fotos, dúvidas, solicitações, críticas e elogios, basta entrar em contato através do e-mail 

do nosso Fale Conosco: comsoc@cgcfn.mar.mil.br e pelo Whatsapp: +55 (21) 98832-3402.

Grandes Soldados dos Mares...

 
Quero aproveitar esta data, 07/03 para parabenizar o 

Corpo de Fuzileiros Navais brasileiro que além de con-

tribuir para a formação de nossos jovens, enriquecem 

nossa Nação e a sociedade na promoção do exercício da 

cidadania. 
Apesar de ser da “gola” mergulhador da reserva, em 

muito me orgulha o fato de sermos irmãos de farda e 

mesmo se assim não o fosse, o orgulho seria o mesmo 

pelo fato da forma séria com que os senhores Fuzileiros 

levam  avante e a cabo suas missões...mais uma vez meus 

parabéns acompanhado de votos de sucesso a todos que 

compõem esse grande e brilhante grupo de patriotas.

 
     Atenciosamente.

 
   Carlos Bonasser

  SO-MG-70.3931.33

d

Foto enviada por Whatsapp pelo 1º SG-FN-EG Jerson


