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Banda Marcial na apresentação em comemoração aos 450 anos do Rio de Janeiro no 
Centro de Capacitação Física do Exército - Rio de Janeiro - RJ - Março.
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O Centro de Instrução e Ades-
tramento de Brasília (CIAB) 

iniciou, em 9 de fevereiro,  o Curso 
de Formação de Soldados Fuzileiros 
Navais – Turma I/2015, com a parti-
cipação de 122 recrutas. 

O curso tem duração de 18 se-
manas, sendo 61 dias em regime 
de internato. Fazem parte da grade 
curricular disciplinas como: Ordem 

A Marinha do Brasil (MB) foi, pela 
primeira vez, responsável por mi-

nistrar instruções teóricas e práticas no 
Curso de Assistência e Proteção para 
Respostas a Emergências Químicas 
(CAPEQ) para Estados Integrantes da 
América Latina e Caribe (GRULAC), 
realizado de 23 a 27 de março nas insta-
lações do Centro Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CTecCFN) e da 
Escola de Instrução Especializada do 
Exército Brasileiro (EsIE). 

Organizado pelos Ministérios das 
Relações Exteriores; da Ciência, Tecnolo-

Unida, Treinamento Físico-Militar, 
Instrução Básica de Combate, Fun-
damentos de Operações Anfíbias, 
Armamento e Tiro, Instrução Mili-
tar-Naval e Ética Profissional Militar. 

Também são realizadas ativida-
des extracurriculares, como palestras 
sobre Carreira; Liderança; Amazônia 
Azul; Doutrina de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica; 

gia e Inovação; e da Defesa, o objetivo do 
curso, que está em sua 6ª edição, é capa-
citar técnicos e gestores com elementos 
teóricos e práticos para identificar e 
prevenir riscos e ameaças provocados 
por agentes químicos de guerra.

Ao todo, 41 alunos de diversas na-
cionalidades participaram das instru-
ções teóricas e práticas sobre Detecção 

Parada Após o Pôr do Sol em homenagem ao Almirante-de-Esquadra Julio Soares 
de Moura Neto, na Fortaleza de São José - Fevereiro.

Cerimônia Alusiva ao 18º aniversário do 
Comando do Pessoal e do Comando do 
Material do Corpo de Fuzileiros Navais, na 
Fortaleza de São José - Março.

Formação de 
Soldados no CIAB

Curso para 
Respostas a 
Emergências 
Químicas

O Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) Cláu-
dio Eduardo Silva Dias assumiu, em 10 
de março, o Comando do Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais da Maré.

Segurança Orgânica, entre outras.
Para a conclusão do curso, está 

previsto o exercício final intitulado 
“RECRUTEX”. Nesta etapa, os mili-
tares poderão empregar as técnicas 
individuais básicas do Combatente 
Anfíbio nas diversas situações de 
conflito terrestre, além de participar 
das ações de pequenos grupos, nas 
Operações Anfíbias.

O Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC) 

teve, no ano de 2015, número recor-
de de alunos inscritos no Curso Es-
pecial de Habilitação de Sargentos 
e Curso de Formação de Sargentos 
Músicos. São 550 alunos, quase 40% 

Química, Descontaminação, Equi-
pamentos de Proteção Individual 
(EPI) e Coleta e Análise de Amostras; 
Triagem Médica em Acidentes com 
Múltiplas Vítimas (AMV); demons-
tração sobre montagem e operação 
de um Posto de Descontaminação; e 
visita guiada ao Laboratório Móvel 
Químico e Biológico da MB. 

Curso de Sargento: CIASC tem recorde de inscritos
a mais do que a quantidade normal 
– 400. Este fato deve-se à redução no 
interstício de Cabo Fuzileiro Naval 
e à antecipação da turma de 2016. O 
curso tem duração de quatro meses, 
de janeiro a maio, quando os Cabos 
realizam a Habilitação. Já como 

Sargentos, dão sequência ao Curso 
de Aperfeiçoamento, quando são 
capacitados em suas especialida-
des - Infantaria, Artilharia, Música, 
Engenharia, Blindados, Comunica-
ções Navais, Eletrônica e Motores e 
Máquinas.
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es Uma Companhia de Fuzileiros 
Navais (CiaFuzNav) do Ba-

talhão de Operações Ribeirinhas 
(BtlOpRib) embarcou, em 20 de 
janeiro, para a Cidade do Rio de 
Janeiro, para compor o Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais - 
Maré VII, com período de atuação 
de dois meses. 

A Companhia, composta por 
três Oficiais e 71 Praças, passou por 
preparação de duas semanas, em 

Batalhão de Operações 
Ribeirinhas

Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais - Maré

Setenta e quatro militares do Gru-
pamento de Fuzileiros Navais de 

Natal também se deslocaram para a 
Cidade do Rio de Janeiro para com-
por a Força de Pacificação da Maré 

A Marinha do Brasil formou, 
em 12 de março, a primeira 

turma de Estudos Não Técnicos 
(ENT) de Desminagem Humani-
tária do “Centro Internacional de 
Entrenamiento Anfíbio”, Unidade 
da Armada Nacional da República 
da Colômbia (ARC).

Coordenado pelo Capitão-de-Cor-
veta (FN) Wagner Fernandes Dias e 
pelo Capitão-Tenente (FN) Michel 
Silva Camelo, o curso contou com 33 
alunos, que foram capacitados para 
dimensionar o grau de contaminação 
por minas, explosivos improvisados 
e munições não detonadas. 

Manaus, com apoio de uma equipe 
de instrução enviada pela Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE), 
que promoveu adestramentos de 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) . 

A Operação São Francisco con-
siste na ocupação das comunidades 

do Complexo da Maré pelas Forças 
Armadas (FFAA), a pedido do Go-
verno do Estado do Rio de Janeiro. 
O emprego das FFAA se deu com 
base no cumprimento de missões 
de GLO, nos termos da Constitui-
ção Federal.

Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Natal

por um período de dois meses. O 
transporte dos militares foi realiza-
do em 24 de fevereiro e contou com 
o apoio da Força Aérea Brasileira.

Para a missão, os militares reali-

zaram adestramentos, entre os dias 
10 e 13 de fevereiro, coordenados 
pela Força de Fuzileiros da Esqua-
dra (FFE), no bairro de Mãe Luíza, 
em Natal. 

Curso de Desminagem 
Humanitária na Colômbia
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Um Destacamento do Batalhão de 
Engenharia de Fuzileiros Navais 

(BtlEngFuzNav) participou, de 12 de 
janeiro a 5 de fevereiro, da 33ª Ope-
ração Antártica (OPERANTAR). A 
equipe, formada por quatro mili-
tares, deu continuidade ao Plano 
de Remediação Ambiental da área 
da Estação Antártica Comandante 
Ferraz, iniciado após o incêndio 
ocorrido em fevereiro de 2012, 
que destruiu o prédio principal da 
antiga estação.

Batalhão de Engenharia 
apoia Operação Antártica

Coube ao destacamento as tare-
fas de corte, carregamento e trans-
porte de material contaminado; 
preparação da área para depósito 
e tratamento do referido material; 
e ancoragem das geomembranas 
empregadas.

Durante o serviço foram empre-
gados diversos equipamentos de 
Engenharia, em trabalho conjunto 
com pesquisadores da Universidade 
Federal de São João del Rei (UFSJ), 
da Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo (CETESB) e do Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA).

Iniciando seu ciclo operativo, a 
Força de Fuzileiros da Esquadra 

(FFE) realizou, de 28 de fevereiro a 02 
de abril, o Adestramento de Equipes 
da FFE 2015 (ADEST-EQ-FFE-2015), 
no Centro de Avaliação da Ilha da 
Marambaia (CADIM). O exercício 
enfatiza o tiro real com armamentos 
individuais e coletivos, e tem a fina-
lidade de permitir o adestramento 
técnico e tático no nível de peque-
nas frações, além de possibilitar a 
prática das competências operativas 
básicas do Combatente Anfíbio. 

Em 2015, foi acrescida ao exercí-
cio a inédita realização do tiro real 
com o obuseiro 105mm Light Gun, 
do Batalhão de Artilharia de Fuzilei-

ros Navais, na Ilha da Marambaia. O 
tiro coroou uma sequência de esfor-
ços preparatórios, tanto operativos 
quanto administrativos, que inclu-
íram acordos com a Força Aérea 

Brasileira para o incremento, com 
segurança, da flecha máxima permiti-
da para as trajetórias dos armamentos 
empregados na região, face ao intenso 
tráfego aéreo sobrejacente.

Tiro de Artilharia de Campanha na Ilha da 
Marambaia - ADEST-EQ-FFE
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O CF (FN) Carlos Weizel de Fon-
toura Barreto Junior assumiu, 

no dia 9 de janeiro de 2015, o Co-
mando do Batalhão de Artilharia de 
Fuzileiros Navais (BtlArtFuzNav), 
OM da qual fez parte como Praça. 
O NOTANF foi conversar com o CF 
(FN) Weizel:

CF (FN) WeiZel: 
de soldado a comandante

do Fuzileiro Naval, no que pensei,
 “esses caras devem ao menos viajar”. 
Entre a inscrição e o ônibus que le-
vou os aprovados de Porto Alegre 
para o Grupamento de Fuzileiros 
Navais do Rio Grande, transcorre-
ram menos de dois meses, até que 
uma pergunta que me acompanhou 
por dias aparecesse a primeira vez 
em meu pensamento “o que eu 
estou fazendo aqui?”. Essa per-
gunta desapareceu quando um dos 
instrutores reuniu os Recrutas que 
possuiam ensino médio, mais ou 
menos cinco, e desafiou “ Vocês não 
aguentarão um mês, isso aqui não 
é feito para gente estudada”. Então 
decidi: “Agora é que eu não saio”.

Como foi o seu início na carreira? 
Quais eram as suas expectativas em 
relação à carreira naquela época?

Tanto a carreira para o Soldado, 
quanto o próprio ordenamento fun-
cionavam de maneira diferente. A 
porta de saída era simples: aprovação 
no curso de especialização ou baixa 
com três anos de serviço. A minha 
saída foi passar na primeira prova 
para Cabo, o que consegui ainda 
em 1988 para cursar em 1989. E dar 
sequência à carreira, sempre tentando 
ser o melhor que eu poderia ser. 

Quando o Sr. foi servir no 
BtlArtFuzNav como Praça, so-
nhava que um dia poderia ser o 
Comandante?

Quaisquer dos ordenamentos de 
carreira vigentes à época não con-
templavam essa possibilidade. O que 
sempre estava na cabeça do comba-
tente era que a ascenção à próxima 
graduação trazia, mesmo à custa do 
aumento de responsabilidades, um 
espaço maior de manobra.

O Sr. foi Praça e Oficial do 
BtlArtFuzNav e agora chega ao 
cargo máximo da OM. De que 
forma isso o ajuda no exercíco do 
cargo?

Comandante Weizel, conte-nos 
um pouco de seu histórico familiar, 
de sua vida, sua origem.

Cresci no meio de fazendas e 
plantações e minha primeira forma-
ção é Técnico em Agropecuária. Aos 
dezessete anos, eu trabalhava na 
administração de uma fazenda em 
São Gabriel, na Campanha Gaúcha, 
e sequer cogitava a hipótese do ser-
viço militar. Entretanto, a cultura do 
Sul é rica em ritos de passagem, as 
crianças são incentivadas a conhecer 
seu passado, suas origens, respeitar 
as tradições, a honra, o valor do 
trabalho, etc. Essas características 
permitiram a pronta adaptação ao 
que denominamos “SER UM FU-
ZILEIRO NAVAL”.

O que o motivou a ser um Fu-
zileiro Naval?

Uma noite, enquanto jantava, 
assisti a uma propaganda com na-
vios, helicópteros, desembarques, 
anunciando o concurso para Solda-

Essa experiência me permite 
conhecer certos atalhos para o 
exercício da liderança e, mesmo sa-
bendo que cada comissão tem suas 
particularidades, tenho certeza que 
constitui um facilitador.

Como é a sensação de ser Co-
mandante do BtlArtFuzNav com 
todas essas variáveis envolvidas?

Não tem preço! É um sentimen-
to de orgulho pessoal, familiar e 
profissional. Tenho uma gratidão 
muito grande pela vida, pela famí-
lia que tenho e por tudo aquilo que 
conquistamos juntos. 

O Sr. se sente completamente 
realizado profissionalmente ou 
tem outras aspirações? 

Sempre temos outras aspirações, 
mas no momento tudo o que penso 
é no Comando do BtlArtFuzNav.

Gostaria de deixar uma mensa-
gem para os leitores? 

Nas oportunidades que busquei 
ou aproveitei, em nenhum momento 
existiu o “tempo para se preparar”. 
Eram sempre “para agora”: idioma, 
preparo profissional, TAF, etc. Por 
isso, como Combatentes Anfíbios, 
temos de querer, mais do que os 
outros querem. Com isso, podemos 
reverter insucessos e mudar nossa 
trajetória. Nascemos com um pacote 
de capacidades que serão melhor 
ou pior empregadas em função das 
nossas escolhas. Se a sua escolha de 
ser Fuzileiro Naval o deixa feliz, seja 
o melhor Fuzileiro que puder, encon-
tre seu espaço, molde a sua batalha 
pessoal e os resultados acontecerão. 
ADSUMUS! Saudações Artilheiras!

CF (FN) WeizelAssunção de Cargo - 2015

SD-FN Weizel 
Juramento à bandeira - 1988

O ano de 2015 representa um 
marco histórico no Corpo 

de Fuzileiros Navais (CFN) e no 
avanço na carreira das mulheres 
na Marinha do Brasil. No dia 10 
de março, o Curso de Formação 
de Oficiais (CFO) recebeu as duas 
primeiras militares do sexo femini-

militares entram para a história do cfn

no no Corpo Auxiliar de Fuzileiros 
Navais (AFN). 

Aprovada em 2º lugar no con-
curso para Oficial, a hoje Guarda-
-Marinha Gizelle Rebouças, de 32 
anos, começou sua trajetória na 
música aos 15, como cantora no co-
ral da igreja. Antes de ingressar na 

Marinha do Brasil, em 2006, atuou 
por três anos na Polícia Militar do 
Estado da Bahia, Estado onde nas-
ceu. Passou apenas três dias na parte 
operacional e logo foi convidada a 
integrar a banda da PM. Apaixona-
da por música, na Marinha, fazia 
parte do Coro do CFN, que compõe 
a Banda Sinfônica. Em 2010, con-
cluiu o Bacharelado em Canto na 
Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNI-Rio).   

Nascida no Rio de Janeiro, a 
Guarda-Marinha Débora Ferreira 
de Freitas, também de 32 anos, 
ingressou na Marinha em 2004. 
Licenciada em Música pela UNI-
-Rio, fazia parte da Banda Tipo IV, 
sediada nas instalações do Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo (CIASC). Vem se prepa-
rando desde 2011 para realizar o 
sonho de se tornar uma Oficial da 
Marinha do Brasil. 

Exemplo de persistência e deter-
minação, são as únicas mulheres a 
integrar uma turma de 49 alunos. 
As expectativas são as melhores: 
“Acredito que o maior desafio será 
a superação em relação à parte física, 
porque a estrutura física da mulher é 
muito diferente da do homem”, disse 
Débora, que já vem se preparando 
para o Curso de Especialização em 
Guerra Anfíbia (CEspGAnf), que 
acontece no semestre subsequente 
ao término do CFO.

Mas nada que intimide essas bravas 
guerreiras: “A mulher, ao longo da his-
tória, tem galgado muitos degraus na 
sociedade, devido ao seu esforço e su-
peração na vida pessoal e profissional. 
Não foi diferente nas Forças Armadas. 
A força de vontade das mulheres é 
capaz de superar as diferenças entre os 
gêneros”, conclui Gizelle. 

GM (AFN) Gizelle Rebouças

GM (AFN) Débora Ferreira

M
at

ér
ia

 d
e 

C
ap

a

M
at

ér
ia

 d
e 

C
ap

aGM (AFN) GIZELLE E GM (AFN) DÉBORA
CFN terá primeirAs Oficiais FuzileirOs Navais
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O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais e o Comitê 

Rio 2016 realizaram em 21 de março, 
no Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC), Rio 
de Janeiro (RJ), mais uma edição do 
Programa Transforma.

 Trata-se de uma ação educati-
va que leva os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016 para dentro 
dos colégios. O Transforma atua 
em parceria com as escolas, crian-
do oportunidades para estudantes 

Organizações Militares (OM) do 
Setor Comando-Geral do Cor-

po de Fuzileiros Navais estiveram 
presentes no Ação Global, projeto 
social realizado pelo SESI e pela 
Rede Globo, em Campo Grande, 
Rio de Janeiro (RJ), em 8 de mar-
ço, Dia Internacional da Mulher. 
As ações da Marinha foram as 
seguintes: informações e esclare-
cimentos de dúvidas   sobre como 
ingressar no Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN); exposição de parte 
do acervo do Museu do CFN ; rea-
lização de medidas antropométricas 
e aconselhamento sobre saúde; e 
interação com atletas do Programa 
Olímpico da Marinha (PROLIM), 
do Projeto Olímpico Marinha do 
Brasil-Odebrecht e do Programa 
Forças no Esporte. O público ainda 
foi brindado com a apresentação da 
Banda Fuzibossa.

O Ação Global prestou homena-
gem aos 450 anos do Rio de Janeiro 
e reuniu cerca de 28 mil pessoas, 
entre eles mil voluntários de órgãos 
públicos, ONG e outras instituições.

Uma equipe do Grupamento de 
Fuzileiros Navais do Rio de 

Janeiro promoveu palestras, no dia 
2 de março, sobre a Operação Ama-
zônia Azul, para alunos do Ensino 
Fundamental das Escolas Munici-
pais Ary Quintella, João Marques 
e Brante Horta, todas da Zona da 
Leopoldina carioca.

Em comemoração aos 207 anos 
do CFN, o Comando-Geral do 

Corpo de Fuzileiros Navais reali-
zou, em 23 de março, a tradicional 
Visita Institucional Anual aos Bai-
xados do Hospital Naval Marcílio 
Dias (HNMD). 

Na programação, leitura da men-
sagem do Comandante-Geral do 
CFN alusiva à data; corte do bolo do 
CFN e um coquetel de confraterni-
zação. Os militares baixados foram 
presenteados com um livro do CFN.

Estiveram presentes ao evento 
o Comandante-Geral do Corpo de 

Operação Amazônia Azul para 
alunos de escolas públicas

Ação Global

Programa Transforma

Visita aos 
Baixados

de Ensino Fundamental e Médio 
vivenciarem os Valores Olímpicos e 
Paralímpicos, experimentarem novos 
esportes e engajarem-se nos jogos.

 O encontro foi dividido em 
dois turnos. De manhã, formação 
teórica. À tarde, atividades práticas. 
Em parceria com as confederações 
brasileiras, o Transforma ofereceu 
experimentações em sete esportes: 
“goalball”, vôlei, “badminton”, fu-
tebol de 5, basquete, taekwondo e 
luta olímpica.

Durante a apresentação, os alu-
nos puderam entender a impor-
tância de se preservar a Amazônia 
Azul, termo criado pela MB para 
designar o espaço marítimo com 
dimensões superiores à metade 
do território terrestre e com uma 
biodiversidade  maior do que a da 
Amazônia Verde

Fuzileiros Navais, Almirante de 
Esquadra (FN) Fernando Antonio 
de Siqueira Ribeiro,  o Comandante 
do Pessoal de Fuzileiros Navais, 
Vice-Almirante (FN) Alexandre 
José Barreto de Mattos, e o Diretor 
do HNMD, Contra-Almirante (Md) 
Sérgio Pereira.

Exposição 
MINUSTAH

O Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almi-

rante de Esquadra (FN) Fernan-
do Antonio de Siqueira Ribeiro, 
inaugurou, no dia 5 de março, a 
exposição temporária “O Brasil e 
a MINUSTAH: 10 anos em missão 
de paz no Haiti”, no Museu Na-
val, localizado no centro do Rio 
de Janeiro. Na exposição, aberta 
ao público, são exibidas fotos e 
vídeos dos militares em ação; itens 
de artesanato haitiano; imagens 
de biscoitos do País, feitos de ar-
gila, água, sal e manteiga; artigos 
utilizados pelos Fuzileiros Navais, 
como o “Kit Trauma”, de primeiros 
socorros; a caderneta de instruções, 
a boina da Organização das Nações 
Unidas; e o capacete da ONU, que é 
a peça mais marcante do uniforme 
dos Soldados que participam das 
missões de paz. É por meio desse 
símbolo que os Soldados a serviço 
da ONU são identificados nos paí-
ses anfitriões.  

- A exposição procura mostrar 
o ambiente em que os nossos Fu-
zileiros Navais atuam no Haiti. 
As fotografias e vídeos expõem 
essa dura realidade -, disse o Vice-
-Almirante (Refº-EN) Armando de 
Senna Bittencourt, Diretor de Patri-

mônio Histórico e Documentação 
da Marinha.

Na mostra, os visitantes têm a 
oportunidade de enviar e-mails 
para os Soldados que estão em mis-
são e até entrar em contato direto, 
certas horas do dia, via “Skype”. De 
acordo com o Almirante Fernando 
Antonio, a ideia é mostrar à socie-
dade como a Marinha do Brasil vem 
atuando em prol da paz mundial, 
e o público-alvo prioritário são os 
estudantes.

- A MINUSTAH é hoje a missão 
com maior duração que uma tropa de 
Fuzileiros Navais da Marinha do Bra-
sil já participou em toda sua história. 
Então, é importante que a sociedade 
tenha conhecimento e possa partici-
par dessa importante exposição, em 
especial os estudantes.

Serviço - A exposição está aber-
ta ao público de terça a domingo, 

das 12h às 17h, até o final do mês 
de julho. A entrada é gratuita. O 
Museu Naval localiza-se à Rua 
Dom Manuel, 15, próximo à Praça 
XV. Para mais informações, o tele-
fone é: (21) 2104-5506/2104-6691.
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O Secretário Nacional de Esporte 
de Alto Rendimento do Minis-

tério do Esporte, Ricardo Trade, 
visitou, no dia 18 de março, o Centro 
de Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes (CEFAN). Os objetivos 
da visita foram identificar a possibi-
lidade de novas parcerias e conhe-
cer os locais onde serão construídas 
as instalações do CEFAN para apoio 
aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio-2016. O Secretário conheceu 
projetos sociais ligados ao esporte 
e desenvolvidos na Organização 
Militar, como o Programa Forças 
no Esporte e o Programa Olímpico 
Marinha-Odebrecht.

O CEFAN é uma das institui-
ções selecionadas pelo Comitê 
Rio-2016 como instalação de trei-
namento pré-jogos e de treinamen-

Secretário Nacional de Esporte de 
Alto Rendimento visita o CEFAN

O CEFAN sediou, no dia 14 de 
março, o Campeonato Brasileiro 

Sênior de Lutas Associadas 2015, 
com a presença dos principais atletas 

A atleta Vitória Rosa, do Projeto Olím-
pico Marinha do Brasil-Odebrecht, 

garantiu sua participação nos Jogos 
Pan-Americanos 2015, em Toronto, no 
Canadá. 

A corredora venceu a prova de 
100 metros rasos na II Competição 
Aberta de Adultos e Juvenis, reali-
zada pela Federação de Atletismo 
do Rio de Janeiro, em 21 de março, 
na Universidade da Força Aérea-RJ. 
Vitória obteve sua melhor marca 
com o tempo de 11,55 segundos, 
atingindo o índice exigido pela Con-
federação Brasileira de Atletismo para 
participação nos Jogos Desportivos 
Pan-Americanos, que serão realizados 
entre os dias 10 e 26 de julho. 

Com o resultado na Competi-
ção, a atleta confirmou, ainda, a 
liderança no Ranking Brasileiro de 
Adultos.

Campeonato Brasileiro Sênior 
de Lutas Associadas 2015

Atleta Marinha-
Odebrecht 
garante vaga 
nos Jogos Pan-
Americanos 
2015

Currículo
Natural do Rio de Janeiro, in-

gressou na Escola Naval em 1982. 
Bacharel em Ciências Navais pela 
Escola Naval, fez Mestrado em 
“Military Studies”, na Marine Corps 
University, na Virgínia, EUA, e 
Doutorado em Relações Interna-
cionais, na Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro.

Comandos: 
Batalhão de Controle Aerotático 

e Defesa Antiaérea; e
Batalhão Logístico de Fuzileiros 

Navais.
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O Capitão-de-Mar-e-Guerra (FN) 
Carlos Chagas Vianna Braga, foi 

promovido, em 31 de março, ao posto 
de Contra-Almirante. A Cerimônia 
de troca de platinas foi realizada no 
Salão Sete de Março da Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras, e 
presidida pelo Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, Al-
mirante-de-Esquadra (FN) Fernando 
Antonio de Siqueira Ribeiro.

Estiveram presentes autoridades civis e militares, Almirantes Fuzileiros 
Navais da ativa e da reserva, Comandantes de Organizações Militares de 
Fuzileiros Navais da área Rio, convidados e familiares.

to oficial durante as Olimpíadas. 
Atualmente, no local, são desen-
volvidas diversas atividades que 
contribuem para a Educação Física 
militar e civil. A organização atua, 
também, na condução de cursos de 
especialização e aperfeiçoamento 
de militares na área de Educação 
Física.

do País. A Marinha do Brasil foi repre-
sentada por quinze competidores, que 
conquistaram dez medalhas de ouro, 
uma de prata e quatro de bronze.

CFN tem novo Almirante

Principais Comissões: Batalhão Paissandu; Bateria de Artilharia Antiaérea; 
Assistente do Comandante da Divisão Anfíbia; Oficial de Relações Públicas 
do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais; Assessor de Pessoal 
Militar do Ministro da Marinha; Oficial de Adestramento da Força de 
Fuzileiros da Esquadra; Assistente do primeiro Comandante da Força 
Militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH); Chefe dos Departamentos de Doutrina e de Material do 
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e Imediato do Comando-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

Cargo Atual:
Comandante do CEFAN e Presidente da CDM.

O 1º Tenente (FN) Rafael de Aqui-
no Hernandes, aluno do Curso 

de Aperfeiçoamento de Aviação para 
Oficiais, recebeu uma homenagem 
do Comandante da Força Aeronaval, 
Contra-Almirante Carlos Alberto 
Matias, em reconhecimento à “extra-
ordinária competência profissional-
-militar, sob condição adversa de 
voo, por ocasião do acidente aero-
náutico ocorrido com aeronave T-27 
da Força Aérea Brasileira (FAB)”. A 
leitura da Citação por Mérito Excep-
cional foi feita em 10 de fevereiro, 
no Auditório do Comando da Força 
Aeronaval, em São Pedro da Aldeia. 
O acidente – Em 10 de novembro de 
2013, o Tenente Aquino participava 
de um voo a baixa altura em um 
evento, aberto ao público, promovi-
do pela Base Aérea de Salvador. Du-
rante a demonstração, a aeronave 
foi atingida por um urubu, deixan-
do inconsciente o Piloto em Coman-
do. “Foi um barulho ensurdecedor, 
como uma explosão. Estávamos a 
cerca de 800 pés de altura. Toda a 
emergência estava configurada. Eu 
tentava comunicação com o piloto, 
sem sucesso. Após perceber que a 
aeronave estava em queda, em alta 
velocidade, ficou claro que ele não 
estava no comando”, conta o Tenen-
te Aquino, que, mesmo não exer-
cendo a função a bordo, assumiu o 
controle da aeronave e a conduziu 
até o pouso seguro, preservando a 
integridade física da tripulação, do 
equipamento e das pessoas e insta-
lações que se encontravam em solo. 

Mérito 
Excepcional



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

Confraternização de Oficiais - RJ

Cerimônia Militar na Fortaleza de São José - RJ

Cerimônia - 4º DN

Formatura no CIAB

HONRA, COMPETÊNCIA, DETERMINAÇÃO E PROFISSIONALISMO!!

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS - 207 ANOS

Confraternização de Praças - RJ

Cerimônia - 2ºDNCerimônia - ComForAerNav

CapFluvial Rio Paraná
GptFN Natal

Cerimônia -BtlOpRib


