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Apresentação da Banda Sinfônica do CFN na Universidade Federal de Viçosa - MG.

Responsabilidade Social

Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Belém realiza a II Edição da Colônia de 
Férias 2014.

Projeto “Família, Adsumus!”, cujo propósito é propiciar a integração dos militares 
e seus familiares por meio de atividades recreativas e socioeducativas.

Projeto “Qualidade de Vida e Cultura – Co-
nhecendo a História”, do Programa de 
Qualidade de Vida no Trabalho e na Famí-
lia, realizam passeio à cidade de Vassouras.
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Em 9 de julho, no Comando da Di-
visão Anfíbia, foi realizada a Ceri-

mônia de Ativação do 3º Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais-Maré 
(GptOpFuzNav-Maré-III), presi-
dida pelo Comandante da Divisão 
Anfíbia, Contra- Almirante (FN) 
Paulo Martino Zuccaro.

A ativação desse Grupamento 
Operativo teve por objetivo subs-
tituir os militares que estavam 
engajados no Complexo da Maré, 
desde 14 de maio do corrente ano, 
com a missão de atuar no contexto 
de Garantia da Lei e da Ordem, de 
acordo com os preceitos constitu-
cionais atinentes ao emprego de 
forças militares nessa atividade.

Ativação do 3º Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais-Maré

Na ocasião, ressaltou-se, dentre 
outros aspectos, a responsabilida-
de de dar continuidade ao traba-
lho exercido com profissionalismo 
e cidadania, elementos essenciais 
da conduta de uma tropa de 
pronto emprego. Foi enaltecida, 
também, a importância das opera-
ções de apoio à segurança pública 
em solo brasileiro, nas quais a 
Marinha do Brasil e em especial, 
o Corpo de Fuzileiros Navais têm 
obtido o privilégio de participar 
decisivamente, contribuindo para 
melhoria da qualidade de vida 
da população, que se encontrava 
refém das atividades clandestinas 
de facções criminosas.

Fuzileiros Navais dos Estados Uni-
dos da América, embarcados no 

navio USS America (LHA-6), realiza-
ram exercícios de intercâmbio com 
Fuzileiros Navais brasileiros, na 
Ilha da Marambaia, de 04 a 09 de 
agosto. O intercâmbio contou com 
a participação de cerca de duzentos 
militares da Força de Fuzileiros da 
Esquadra (FFE), tendo o Comando 
do Desenvolvimento Doutrinário 
do Corpo de Fuzileiros Navais 

“Marines” realizam exercícios de 
intercâmbio na Ilha da Marambaia

(CDDCFN) proposto o tema tático 
a ser desenvolvido. 

Durante dois dias, foram reali-
zadas Oficinas entre os dois países, 
o que contribuiu para o aperfei-
çoamento dos procedimentos e 
técnicas utilizadas por ambos. Já 
nos dois últimos dias, os militares 
realizaram um planejamento a 
bordo do LHA-6, atracado no Pier 
Mauá, simulando uma força pron-
ta em alto-mar. Na simulação, os 

No dia 13 de agosto, o Grupamen-
to recebeu a visita do Comandante 
de Operações Navais (CON/DGN), 
Almirante-de-Esquadra Wilson Bar-
bosa Guerra, e do Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho, Chefe 
do Estado-Maior do Comando de 
Operações Navais.
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militares realizariam uma ação do 
mar para a terra, partindo dos na-
vios em Carros Lagarta Anfíbios e 
EDCG, a fim de garantir a seguran-
ça de nacionais brasileiros, neu-
tralizando um grupo insurgente 
e realizando ações humanitárias.

Este foi o primeiro exercício no 
Brasil onde tropa do CFN empregou 
a aeronave MV-22 Osprey, o que 
ocorreu durante a execução final.
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Projeto Transforma
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Rio Visto do Mar

Em julho, jovens moradores de 
sete comunidades do Rio de 

Janeiro, mobilizados pelo Instituto 
Pereira Passos (IPP), participaram 
da ação “Rio Visto do Mar”, uma 
parceria da Empresa Olímpica Mu-
nicipal com a Marinha do Brasil, 
representada pelo Comando-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais. A 
programação, toda realizada nas 
dependências da Escola Naval,  
incluiu: palestra, apresentação da 
Banda Marcial do CFN, passeio 

de escuna pela área de competição 
da Vela dos Jogos Rio 2016 , visita 
ao planetário da EN e oficina com 
atletas do Programa Olímpico da 
Marinha. O “Rio Visto do Mar” visa 
contribuir para o processo de enga-
jamento da população carioca com 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, uma vez que os jovens 
participantes são incentivados a 
atuar como multiplicadores dos 
valores olímpicos em suas comu-
nidades de origem.

Cerca de 150 alunos de Escolas 
Municipais  do Rio de Janeiro 

tiveram a oportunidade de assistir 
às regatas do Evento-Teste de Vela 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e par-
ticipar de uma oficina de Vela, com 
aspirantes da EN. “Transforma” é 
um Projeto de Educação que leva 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016 para dentro das escolas. 
O Projeto, iniciativa do  do Comitê 
Organizador dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016, em parceria 
com a Secretaria de Educação do 
Município do Rio de Janeiro (RJ) e 
com a Marinha do Brasil.

Comitê Olímpico da MB apoia 
Evento-Teste de Vela RIO 2016

De 2 a 9 de agosto, foi realizado 
na Marina da Glória, Rio de 

Janeiro-RJ, o Evento-Teste de Vela 
para os Jogos Olímpicos Rio 2016. 
Esse importante evento contou 
com a primeira participação do 
Comitê Olímpico da Marinha do 
Brasil (MB), criado em julho pelo 
Comandante da Marinha, que terá 
a finalidade de coordenar as ações 
a empreender visando à prepara-
ção da MB para apoiar os Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 
O Comitê Olímpico da MB tem a 

seguinte composição:
I - Presidente: Comandante-Geral 

do Corpo de Fuzileiros Navais. 
II - Membros: Capitão dos Portos do 

Rio de Janeiro;  Chefe do Estado-Maior do 
Comando-em-Chefe da Esquadra; 
Chefe do Estado-Maior da Força de 
Fuzileiros da Esquadra;

Comandante da Escola Naval; 
Comandante do Centro de Educa-

ção Física Almirante Adalberto 
Nunes;  Comandante do 1º Dis-
trito Naval; Coordenador de Vela 
– representante da Diretoria-Geral 
de Pessoal da Marinha;  Diretor 
de Coordenação do Orçamento 
da Marinha;  Diretor de Hidrografia 
e Navegação; Diretor do Centro de 
Comunicação Social da Marinha; Sub-
chefe de Logística do Estado-Maior 
da Armada; e  Subchefe de Opera-
ções do Comando de Operações 
Navais.
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Batalhão de Viaturas Anfíbias forma 
novos operadores de CLanf

O Curso Especial de Operação de 
Carro Lagarta Anfíbio foi encer-

rado no dia 22 de julho, totalizando 
dezoito militares aptos a operar esse 
meio, nas mais diversas situações. 
O curso foi composto por três fases: 
uma fase teórica a bordo do Bata-

lhão de Viaturas Anfíbias; uma fase 
prática onde o aluno desenvolve as 
técnicas de operação do meio; e uma 
fase final que prevê a realização de 
exercício prático, visando a conso-
lidar e aplicar os conhecimentos 
teóricos obtidos nas fases anteriores.

O Centro de Instrução e Adestra-
mento de Brasília (CIAB) iniciou, 

no dia 4 de agosto, a condução do Cur-

CIAB retoma formação de Soldados 
Fuzileiros Navais

No dia 4 de agosto, teve iní-
cio o Estágio de Qualificação 

Técnica Especial em Operações na 

Fuzileiros Navais de Belém iniciam estágio 
na Amazônia Oriental

OComando do Pessoal de 
Fuzileiros Navais lançou 

aplicativo para celulares sobre 
o Mapa Único de Pontuação 
(MUP), que é o mapa que baliza 
a carreira das Praças FN.
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Amazônia Oriental, conduzido pelo 
Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Belém. O objetivo desse estágio 
é ambientar e preparar os Fuzileiros 
Navais, recém-apresentados, para a 
execução de Operações Ribeirinhas.

Dentre as atividades progra-
madas para o estágio, destacam-
-se: treinamento físico-militar; 
natação utilitária; manobras com 
embarcações; comunicações na-
vais; e fundamentos das Operações 
Ribeirinhas.

so de Formação de Soldados Fuzileiros 
Navais (C-FSD-FN) Turma II/2014, 
com a participação de 120 Recrutas Fu-
zileiros Navais (RC-FN). O curso terá 
a duração total de 106 dias letivos. 
Assim, o Corpo de Fuzileiros Na-
vais volta a ter duas unidades de 
formação de soldados, o CIAB, em 
Brasília e o CIAMPA, no Rio de Ja-
neiro, ambas, cumprindo o mesmo 
padrão de excelência.

Acesse:
http://app.vc/mup
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PROGRAMA OLÍMPICO DA MARINHA
1   Jogos Desportivos da Marinha do Brasilos

A Comissão de Desportos da Ma-
rinha e o Centro de Educação 

Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN), sob a supervisão do 
Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CGCFN), realizaram, 
de 18 a 26 de setembro, na cidade 
do Rio de Janeiro, os 1os Jogos 
Desportivos da Marinha do Brasil 
(JDMB). A competição contou com a 
participação de 451 atletas militares 
de todo o Brasil e teve como obje-
tivos promover o congraçamento 
desportivo entre os diversos setores 
da Marinha, estimular a prática de 
atividades desportivas e, principal-
mente, contribuir para a identifica-
ção e seleção de atletas militares, 
com elevado nível técnico e com 
índices próximos aos necessários 

para integrarem as equipes milita-
res do Brasil nos 6º Jogos Mundiais 
Militares - Coreia 2015. 

Os 1  JDMB tiveram em sua pro-
gramação disputas de Atletismo, 
Judô, Orientação, Pentatlo Naval, 
Boxe, Natação, Pentatlo Militar, Tiro, 
Vela e Power Fit, nas instalações es-
portivas do CEFAN, na Base de Fuzi-
leiros Navais da Ilha de Governador 
(BFNIG) e na Escola Naval.

A campeã dos 1  JDMB foi a 
equipe Diretoria Geral de Nave-
gação/Esquadra, seguida pelas 
do Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais/Força de Fuzi-
leiros da Esquadra e do Comando 
do 4ºDistrito Naval, que ficaram 
com os 2º e 3º lugares, respecti-
vamente.

Entrega do troféu para a campeã dos 1   JDMB foi a equipe Diretoria Geral de Navegação/Esquadra.
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os
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Martine Grael é 
Ouro no Evento-Teste 
de Vela Rio 2016

No dia 9 de agosto, chegou ao fim 
o primeiro Evento-Teste do Rio 

2016, a Regata Internacional de Vela. 
Atleta do Programa Olímpico da Ma-
rinha, a 3º SG–RM2-EP Martine Grael 
foi o grande destaque do Brasil na 
competição. Ela e sua parceira, Kahena 
Kunze, garantiram o troféu de ouro na 
classe 49erFX e foram as únicas atletas 
brasileiras a subirem ao pódio. 

Integrante do Programa Olímpico da 
Marinha – PROLIM, a 3º Sargento 

Mayra Aguiar sagrou-se vencedora 
do Campeonato Mundial de Judô de 
2014, na Rússia, da Categoria meio-
-pesado, até 78Kg. Após vencer a atual 
campeã olímpica, Kayla Harrison, na 
semifinal, a Sargento Mayra derrotou, 
na manhã desta sexta-feira, 29 de agos-
to, a atleta Audrey Tcheumeo.

Judoca do PROLIM é 
Campeã Mundial na 
Rússia 

Atletas do PROLIM são medalhistas em 
Campeonato Mundial de Taekwondo

A cidade de Teerã, capital do Irã, 
recebeu no período 14 a 21 de 

agosto de 2014 o 22º Campeonato 
Mundial Militar do CISM  (Conse-
lho Internacional do Esporte Mili-
tar) de Taekwondo. O destaque do 
Mundial foi o 3º Sargento (RM2-EP) 
Henrique Precioso de Moura, atleta 
da Marinha do Brasil, vencedor do 
troféu de Melhor Atleta Masculino.

A 3ºSG-RM2-EP Aline da Sil-
va Ferreira conquistou o 

2º Lugar na Categoria 75kg, no 
Campeonato Mundial Sênior 
de Luta Olímpica, realizado de 
6 a 14 de setembro de 2014, em 
Tashkent, no Uzbequistão. Com 
esse resultado, a Sargento Aline 
Silva ingressou para a história do 
Esporte Brasileiro, por se tratar 
da 1ª medalha conquistada pelo 
País, em Campeonato Mundial 
nessa modalidade. 

3ºSG-RM2-EP Aline Silva conquista 
medalha inédita

OURO
3º SG (RM2-EP) Henrique Precioso de Moura - Categoria 74Kg

PRATA
3º SG (RM2-EP) Debora Nunes – Categoria 67Kg
3º SG (RM2-EP) Fernanda Mattos – Categoria 49Kg
3º SG (RM2-EP) Douglas Marcelino – Categoria -87Kg
3º SG (RM2-EP) Felipe Kenji – Categoria 63Kg 

BRONZE
3º SG (RM2-EP) Talisca Reis  – Categoria 53Kg 
3º SG (RM2-EP) Rafaela Araújo – Categoria 57Kg
3º SG (RM2-EP) Luiz Ricardo  – Categoria Principal 
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Foi realizada, em 21 de julho, 
a Cerimônia de abertura do 

Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais da Guarda 
Costeira de São Tomé e Príncipe 
(STP), que será ministrado pela 
Marinha do Brasil, como parte da 

Formação de Fuzileiros Navais de 
São Tomé e Príncipe

Militar do CFN é o 
único estrangeiro em 
Curso Avançado de 
Infantaria nos EUA
O Segundo-Sargento Fuzileiro 

Naval Luciano Bastos, lotado 
no Centro Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais, participou 
entre os dias 12 de maio a 02 de ju-
lho de 2014 do Infantry Squad Le-
ader Course. Após ser aprovado 
no processo seletivo que incluiu 
duas provas em inglês, o Sargento 
Bastos foi o único estrangeiro a 
integrar a Turma 04-14 do curso 
realizado na Califórnia, EUA. 

cooperação no âmbito da Defesa, 
entre os dois países. O curso terá 
duração de 4 meses e a primeira 
turma é composta por 30 militares 
das Forças Armadas, da Guarda 
Costeira e da Guarda Presidencial 
do país africano. 

Foi encerrado no dia 08 de agosto de 
2014, o 5º Curso de Formação de 

Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) 
da Marinha da Namíbia. Com o auxílio 
do Grupo de Assessoramento Técnico – 
Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil 
(GAT-FN), formaram-se 54 SD-FN, que 
realizaram o curso com duração de 99 
dias, metade do tempo em regime de 
internato, com instrução  seme-
lhante à implementada atualmente 
pelo Corpo de Fuzileiros Navais 
brasileiro.  

O curso foi conduzido pela “Na-
val Training School” (NTS), que faz 
parte do Batalhão de Infantaria de 
Fuzileiros Navais da Marinha da 

GAT-FN apoia formação de novos 
Soldados Fuzileiros Navais na Namíbia

Namíbia e tem como objetivo pre-
parar seus Soldados-Recrutas para 
exercerem as funções peculiares aos 
SD-FN. A NTS possui áreas para 
instrução, incluindo salas de aula, 
pista de combate em localidade, pis-
ta de cabos, pista de maneabilidade, 
pista de treinamento em circuito, 
alojamentos para Oficias e Praças e 
estrutura de rancho própria.

Além da instrução de novos SD-FN, 
o GAT-FN também colabora com a 
formação de instrutores namibianos, 
visando o aperfeiçoamento e o incre-
mento de suas capacidades profissio-
nais na área de ensino, relacionadas à 
instrução ou à administração. 

CON visita Base 
Acadêmica Rachel 
de Queiroz

Visita do Alte Esq Wilson Bar-
bosa Guerra, Comandante de 

Operações Navais,  acompanhado 
pelo V Alte (FN) Washington Go-
mes da Luz Filho, Comandante 
da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra, ao Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais do Haiti 
(GptOpFuzNav-Haiti) - de 16 a 19 
de setembro de 2014
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Dez militares Fuzileiros Na-
vais do Batalhão de Ope-

rações Ribeirinhas (BtlOpRib), 
subordinado ao Comando do 
9º Distrito Naval (Com9ºDN) 
participaram, na manhã do dia 
29 de julho, do desfile militar 
comemorativo à Independên-
cia do Peru, realizado na cida-
de de Lima.

BtlOpRib 
representa a MB 
em desfile no 
Peru

O Corpo de Fuzileiros Navais 
recebeu a visita de uma co-

mitiva chefiada pelo General de 
Divisão Ronald Bailey, Comandan-
te Adjunto de Planos, Políticas e 
Operações do Corpo de Fuzileiros 
Navais dos EUA, no período de 5 
a 9 de agosto.

Além de participarem de uma 
reunião bilateral no Comando-

O Comando da Tropa de Reforço 
(ComTrRef) recebeu, no dia 

08 de agosto de 2014, a visita do 
Comandante das Forças Navais do 
Comando Sul dos Estados Unidos 
da América (EUA) e Comandante da 
4ª Esquadra, acompanhado de sua 
comitiva, composta por seis oficiais. 

Durante a visita, percorreram as 
instalações do CNIF, conhecendo 
suas diversas Unidades Subordi-
nadas, e presenciando algumas de 
suas principais atividades desen-
volvidas, como adestramentos com 
cães para detecção de explosivos e 
entorpecentes, ações de Controle 
de Distúrbios, exibição de mostru-
ário e vídeo institucional sobre o 

emprego do Carro Lagarta Anfíbio 
(CLAnf) pelo Batalhão de Viaturas 
Anfíbias (BtlVtrAnf), demonstra-
ção dos equipamentos de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica (DefNBQR) utilizados 
pelo Batalhão de Engenharia de 
Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav) 
e a exibição de equipamentos des-
tinados à sinalização de pousos de 
aeronaves no período noturno.

Comandante da 4ª Esquadra dos EUA
conhece as atividades da Tropa de Reforço

Comitiva do USMC visita o CFN
-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais, os americanos visitaram 
a Divisão Anfíbia e o Batalhão 
de Operações Especiais, onde 
observaram a prontidão e as ca-
pacidades operacionais do Corpo 
de Fuzileiros Navais. No Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo e Centro de Instrução 
Milcíades Portela Alves, conhe-

ceram a formação dos Fuzileiros 
Navais de todos os níveis da 
carreira.

Ao fim, visitaram o Comando 
do Desenvolvimento Doutrinário 
e o Centro de Avaliação da Ilha da 
Marambaia, local onde se reali-
zou um exercício de intercâmbio 
envolvendo Fuzileiros Navais do 
Brasil e Estados Unidos. 
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Sistema Radar Saber M60

O Comando do Material do Corpo de Fuzileiros Navais assinou, no dia 
9 de julho, o contrato de aquisição do Sistema de Radar SABER M60 

em conjunto com a BRADAR, empresa fabricante do meio. O Radar SABER 
M60 (Sensor de Acompanhamento de Alvos Aéreos baseado na Emissão 
de Rádio Frequência) incorpora avançadas tecnologias para detectar e 
identificar, simultaneamente, diversos alvos em um raio de até 60 km. 

O equipamento é capaz de classificar as aeronaves como amigas ou 
inimigas, bem como identificar asas fixas ou rotativas, dando ao decisor 
uma avaliação mais precisa de uma eventual ameaça. Esta aquisição é 
de grande importância para o Corpo de Fuzileiros Navais por aumentar 
sua capacidade de emprego em condições climáticas adversas.

O Comandante da Marinha 
(CM) visitou, no dia 27 de 

agosto, o Centro Tecnológico do 
CFN, em Parada de Lucas, Rio de 
Janeiro - RJ. Na programação da 
visita, palestras sobre o CTecCFN 
e sistema NBQR, apresentação de 
vídeo institucional da OM, seguida 
por visitas ao Laboratório Móvel 
Químico e Biológico, ao depósito 
do Departamento de Suprimentos, 
às diversas oficinas do Departa-
mento Industrial, sala de eletrônica 
e Departamento de Equipagem 
Individual, e ao Departamento de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
local onde foram apresentados os 
principais projetos em andamento.

 O Comandante da Marinha, Alte 
Esq Julio Soares de Moura Neto, foi 
recebido pelo Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, 

Comandante da 
Marinha visita 
CTecCFN 

Alte Esq (FN) Fernando Antonio 
de Siqueira Ribeiro, acompanhado 
pelos demais Almirantes Fuzilei-
ros Navais e pelo Comandante do 
CTecCFN, CMG (FN) Nascimento 
Borges, e pode conferir as diversas 
melhorias implementadas desde 
sua última visita à OM em 2010, ano 
em que o CTecCFN foi reconhecido 
como Instituição Científica e Tecno-
lógica da Marinha. 

O CTecCFN tem por objetivo 
ser reconhecido por seus clientes e 
principais parceiros até 2020, como 
organização essencial com padrão 
de qualidade militar de referência 
nas atividades de manutenção e 
suprimentos.

Com o objetivo de aprimorar a 
formação dos alunos do Cur-

so Especial de Operação de Carro 
Lagarta Anfíbio, instrutores do 
Batalhão de Viaturas Anfíbias 
(BtlVtrAnf) desenvolveram um 
protótipo de simulador de empre-
go da Estação de Armamentos do 
CLAnf. O sistema consiste na utili-
zação de lasers colocados nos canos 
das metralhadoras que enviam sinais 
para uma tela com alvos projetados 
por meio de software de apresentação. 

Através desse sistema, é possível 
realizar todos os procedimentos 
da técnica de emprego dos arma-
mentos e do aperfeiçoamento de 
seu emprego tático, inclusive pos-
sibilitando a avaliação do nível de 
adestramento do atirador na sele-
ção e no enquadramento dos alvos. 
Além disso, o equipamento torna 
possível intensificar o adestramento 
dos Comandantes de Carro na me-
dida em que desvincula a utilização 
dos armamentos da necessidade de 
munição, além de proporcionar o 
adestramento a bordo da Unidade. 

Instrutores  
do BtlVtrAnf 
desenvolvem 
simulador de tiro 
para CLAnf
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CGCFN recebe 
Medalha do 
Mérito Marechal 
Cordeiro de Farias 

C
FN

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais promoveu 

no dia 24 de setembro um Encontro 
de Almirantes Fuzileiros Navais da 
ativa e da reserva, com o propósito 
de resgatar a memória e apresen-
tar novas instalações e equipa-
mentos aos convidados. Ao todo, 
três Organizações Militares foram 
incluídas na agenda de visitação. 

O encontro iniciou-se com a 
chegada e a recepção no Centro 
de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes – CEFAN, onde 
foi realizada uma apresentação do 
Comandante-Geral do CFN e do 
Comandante da  OM, no auditório. 
O grupo visitou as instalações do 
Centro e os projetos esportivos de-
senvolvidos pela Marinha do Brasil. 

A comitiva seguiu a visita no 
Batalhão de Operações Especiais 
de Fuzileiros Navais, onde  assistiu 
demonstrações de ações de ope-
rações especiais e monstruário. A 
última OM foi o Centro de Instrução 
Almirante Milcíades Portela Alves 
– CIAMPA, onde os Almirantes 
visitaram o Ginásio Gorro de Fita, 
a Vila Branca (legado dos 5º Jogos 
Mundiais Militares, realizados em 
2011) assistiram os recrutas passando 
pelas pistas de instrução, simulador de 
tiro “in door”e instalações do Centro. 

Encontro de 
Almirantes 
Fuzileiros Navais

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais recebeu a 

Medalha do Mérito Marechal Cor-
deiro de Farias (MMMCF) pelos 
reconhecidos serviços prestados à 
Escola Superior de Guerra (ESG), 
no dia 20 de agosto, na Urca.

Em meio às comemorações dos 
seus 65 anos, foi realizada Ceri-
mônia com objetivo de reconhecer 
assinalados serviços prestados à 
ESG, com a entrega da mais alta 
condecoração daquela Escola.

O Ministro da Defesa, Celso 
Amorim, foi homenageado com a 
entrega desta Insígnia Honorífica, 
e destacou em mensagem: “um 
Brasil que consolida a democra-

Passagem de Comando

Companhia de Polícia do Batalhão Naval
Passagem de Comando:  03 de julho de 2014
Comandante: CC (FN) Ricardo Parreiras de Bragança Oneto Araújo

cia, que equaciona seus desafios 
sociais e que se projeta como pólo 
da economia e da política interna-
cionais encontra na ESG uma res-
peitável Instituição Pública, capaz 
de formar quadros especializados 
e oferecer a seus líderes elementos 
de análise que contribuem para a 
reflexão e a política nacional em 
matéria de defesa”.

O Comandante da Marinha, 
Alte Esq Julio Soares de Moura 
Neto, membros do Almirantado, 
entre outras autoridades, estive-
ram presentes à Cerimônia.
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O Corpo de Fuzileiros Navais 
realiza Parada Após o 

Pôr do Sol em homenagem ao 
100º Aniversário da Força de 
Submarinos e ao 80º Aniversário 
do Tribunal Marítimo na Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras.
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