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Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasí-

lia realizou, em 11 de abril, um adestramento 

em conjunto com uma aeronave UH-15 do 2º 

Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral

O Batalhão Paissandu foi agraciado, no dia 17 de abril, com a Medalha Mérito Tamandaré, em cerimônia realizada no Complexo Naval da Ilha do Governador

O CPesFN participou, com um estande sobre 

formas de ingresso no CFN, da maior regata 

de volta ao mundo, a Volvo Ocean Race, 

entre 5 e 22 de abril, em Itajaí, Santa Catarina

O Comandante-Geral do CFN reuniu, no CIASC, em 25 de abril, cerca de 
600 Oficiais que servem em Organizações Militares de Fuzileiros Navais 
para fazer uma retrospectiva sobre as principais realizações do CFN em 2017

No dia 2 de maio, o Centro de Instrução e Adestra-mento de Brasília  recebeu a visita do Arcebispo da Arquidiocese Militar do Brasil, Dom Fernando José Monteiro Guimarães
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Ensino

O 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou, 
no dia 17 de maio, a cerimônia militar de conclusão 
do Curso Expedito de Operações Ribeirinhas, Turno 
I/2018. Vinte e seis militares concluíram o curso com 
aproveitamento, sendo 24 Fuzileiros Navais e dois 
militares do Exército Brasileiro. O curso foi realiza-
do de 16 de abril a 11 de maio e contou com apoio 
de meios navais, aeronavais e do Exército Brasileiro, 
contribuindo para o aprestamento do trinômio navio-
-helicóptero-Fuzileiro Naval, pilar fundamental do 
sucesso na execução das Operações Ribeirinhas.

O Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA) e o Centro de  Instru-
ção e Adestramento de Brasília 
(CIAB) realizaram, no dia 14 de 
junho, a cerimônia de juramento 
à bandeira nacional dos alunos 
do Curso de Formação de Sol-
dados Fuzileiros Navais, Turma 
I/2018. Formaram-se 444 Soldados 
Fuzileiros Navais no CIAMPA e 
94 no CIAB, totalizando 538 no-

O Centro de Instrução Almiran-
te Sylvio de Camargo promoveu, 
no dia 21 de junho, a Cerimônia de 
Encerramento dos Cursos de Habi-
litação a Sargento e de Formação de 
Sargentos Músicos. O evento, presi-
dido pelo Comandante do Pessoal 
de Fuzileiros Navais, marcou a for-
matura de 453 novos sargentos para 
o Corpo de Fuzileiros Navais.

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
conclui Curso Expedito de Operações 
Ribeirinhas

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
realiza adestramento para Polícia 
Militar do Pará

Corpo de Fuzileiros Navais 
forma 453 novos sargentos

CIAMPA e CIAB formam 538 
Soldados Fuzileiros Navais

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas  realizou, de 
30 de abril a 12 de maio, um adestramento para 157 
oficiais alunos do Curso de Formação de Oficiais da 
Academia de Polícia Militar do Pará “Coronel Fontou-
ra”, conduzido nas pistas existentes na própria OM. 
As atividades práticas foram: técnicas especiais de 
sobrevivência na selva, rastreamento e contrarrastre-
amento voltadas para a disciplina de operações poli-
ciais em áreas urbanas e de selva.

vos militares entregues ao Corpo 
de Fuzileiros Navais no primeiro 
semestre.
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Operações

No mês de maio, as unidades 
da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra (FFE) realizaram uma série de 
exercícios denominados SUBEX. 
Esses treinamentos ocorreram de 
acordo com as peculiaridades e 
missões específicas de cada Orga-
nização Militar. A finalidade foi 
adestrar as subunidades de Com-
bate, Apoio ao Combate e Apoio 
de Serviços ao Combate no contex-
to de temas táticos. A maior parte 
dos exercícios SUBEX 2018 ocor-
reu na Região de Itaóca, no Espí-
rito Santo, com exceção do SUBEX 
OPESP, treinamento de Opera-
ções Especiais ocorrido de 7 a 11 
de maio em Mangaratiba-RJ, e do 
SUBEX OP RIB, treinamento dos 
Batalhões de Infantaria em am-
bientes ribeirinhos, de 17 a 23 de 
junho, em Ribeirão da Lages, RJ.

O Comando da Força de Fuzilei-
ros da Esquadra (ComFFE) treinou 
2.251 Fuzileiros Navais, divididos 
em quatro turmas, no adestramen-
to básico 2018, realizado na Ilha da 
Marambaia, no Rio de Janeiro, no 
mês de abril. O exercício faz parte 
do eixo central de adestramento 
da FFE e tem por finalidade trei-
nar os militares nos procedimentos 

Força de Fuzileiros da 
Esquadra treina 2.251 
Fuzileiros Navais na Ilha 
da Marambaia-RJ

básicos e individuais de combate e 
as pequenas frações dos batalhões 
subordinados, a fim de contribuir 
para a prontificação dessas unida-
des nas operações ao longo do ano. 

O exercício enfatiza o tiro real com 
armamento individual e orgânico, 
dessenvolvendo a confiança e o en-
trosamento entre os militares e as 
suas equipes. 

O Comando da Força de Fuzi-
leiros da Esquadra (ComFFE) con-
cluiu, nos dias 17 e 18 de maio, a 
1ª Comissão de Inspeção e Asses-
soria de Adestramento (CIAsA), 
durante o exercício de subunidade 
de infantaria, na região de Itaóca-
-ES. O trabalho teve início  durante 
o adestramento de equipes (Adest-
-Eq 2018), realizado na Ilha da Ma-
rambaia, no Rio de Janeiro.

Presidida pelo Comandante 
do Centro de Avaliação da Ilha 
da Marambaia, sob o controle do 
ComFFE, a comissão inspecionou o 
2º Batalhão de Infantaria de Fuzi-
leiros Navais (Batalhão Humaitá), 
verificando o grau de eficiência das 
equipes daquela unidade. A im-

Força de Fuzileiros da Esquadra passa pela primeira 
Comissão de Inspeção e Assessoria de Adestramento

plantação da sistemática da CIAsA 
na FFE, com o apoio do Comando 
do Desenvolvimento Doutrinário 
do CFN, visa otimizar o adestra-
mento e garantir que todas as tare-
fas essenciais de Fuzileiros Navais 
e os parâmetros exigidos da Força 
sejam atendidos pela unidade ins-
pecionada.

Força de Fuzileiros da 
Esquadra realiza os 
exercícios SUBEX 2018
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Operações

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Ladário (GptFNLa), 
com apoio da Companhia de Po-
lícia (CiaPol), realizou, de 23 de 
maio a 6 de junho, adestramento 
ribeirinho e incremento nas ações 
de segurança orgânica na região 
do 6° Distrito Naval, empregan-
do uma equipe de cães de faro 
da CiaPol, com a presença de um 
efetivo de dois militares e dois 

A Força de Fuzileiros da Es-
quadra (FFE) atuou, de 25 de 
maio a 4 de junho, em operações 
de Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO), em conformidade com o 
Decreto Presidencial nº 9.382, que 
autorizou o emprego das Forças 
Armadas em ações de desobstru-
ção de vias públicas federais, de-
vido à greve dos caminhoneiros, 
iniciada em 21 de maio em todo 
o Brasil. Foram enviadas tropas 

Força de Fuzileiros da Esquadra atua em operações 
de Garantia da Lei e da Ordem

para atuar na segurança das insta-
lações do Porto de Santos, patrulhar 
e escoltar caminhoneiros em trechos 
da Rodovia BR-040 e estabelecer se-
gurança nos acessos à Refinaria de 
Duque de Caxias. 

Já no dia 8 de junho, foi deflagrada 
a 68º Operação das Forças Armadas 
em ações de GLO. A ação foi realiza-
da em comunidades da Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, envolvendo cer-
co, estabilização dinâmica da área e 

remoção de barricadas, objetivan-
do enfraquecer as organizações 
criminosas. Revistas seletivas de 
veículos e pessoas também foram 
realizadas. Nesta operação, cerca 
de 800 Fuzileiros Navais atuaram 
na Gardênia Azul, com o apoio de 
92 viaturas, sendo dez blindados.

Fuzileiros Navais empregam cães de guerra em adestramento
cães da raça Pastor-Belga Malinois.

Durante os 14 dias de missão, a 
equipe de cães de faro contribuiu 
com a segurança orgânica, realizan-
do atividades a bordo dos navios e 
das organizações militares de terra 
na região de Corumbá e Ladário, 
além de realizar desembarque ribei-
rinho, a partir das Embarcações de 
Transporte de Tropa (ETT) orgânica 
do GptFNLa.

FAM
FAMÍLIA
PROTEÇÃO PARA 

QUEM VOCÊ MAIS AMA

O MELHORSEGURO DEVIDA!

Mais informações: 

0800 61 3040 Conheça as condições 
no site www.fhe.org.br

DIFERENCIAIS
 coberturas diferenciadas, à escolha do cliente.
 capital segurado de até R$ 1 milhão, conforme o tipo de associado e a idade.
 4 sorteios mensais de R$ 25 mil, cada (bruto de IR).

QUEM PODE
Militares das Forças Armadas, seus cônjuges, filhos e pensionistas, 
servidores civis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e seus 
pensionistas, e funcionários do Banco do Brasil.
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Capa - Especial Responsabilidade Social

Cidadania, inclusão e responsabilidade social vêm ganhando cada vez mais espaço na Marinha do 
Brasil e no Corpo de Fuzileiros Navais. Diversas ações foram realizadas ao longo deste ano e, nesta 
edição, trazemos uma série de eventos promovidos por Organizações Militares do CFN em todo o país 
no 2º trimestre.

Corpo de Fuzileiros Navais promove 
ações de cidadania e inclusão social

Realizado pelo segundo ano 
consecutivo, o evento “Um Dia 
de Fuzileiro Naval para Pesso-
as com Autismo” reuniu cerca de 
200 crianças e jovens no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Ca-
margo (CIASC), no dia 19 de maio. 
A iniciativa da Marinha do Brasil, 
em parceria com os grupos Mundo 
Azul e Compartilha, contou com 
atividades lúdicas e supervisiona-
das, demonstrando um pouco do 
dia a dia de um Fuzileiro Naval.

Um dos presentes foi o pai do pe-
queno Pedro, de 5 anos, Rone Caldei-
ra. Em entrevista à TV Marinha, ele 
se emocionou ao falar sobre a experi-
ência que estava tendo ao lado de seu 
filho, que possui autismo.

- Gostaria de agradecer essa ini-
ciativa sensacional da Marinha do 
Brasil. Como pai de uma criança 
com autismo, estou acostumado a 
ver tanta exclusão e poucas iniciati-
vas nesse sentido. Participar de um 
evento tão grandioso como esse nos 
dá a esperança de que isso pode mu-
dar. Cada dia é uma vitória e o dia 
de hoje é uma grande evolução para 
o Pedro, estou muito feliz -, disse.

Durante a programação, as 
crianças puderam participar de ati-
vidades como oficina de camufla-
gem, passeio em viaturas militares, 
esportes, pintura, demonstração 
do treinamento de cães, apresen-
tação da Banda Marcial do Corpo 
de Fuzileiros Navais e distribuição 
de brindes e lanches. Também par-
ticipou do evento o intérprete prin-
cipal da escola de samba União da 
Ilha, Ito Melodia, que compôs uma 

“Um Dia de Fuzileiro Naval para Pessoas com Autismo”

música especialmente para as pes-
soas com autismo.

Em entrevista à TV Record, o 
Comandante do CIASC, Contra-
-Almirante (FN) Carlos Chagas, fa-
lou sobre a preocupação crescente 
da Marinha do Brasil com as ques-
tões sociais.

- A Marinha do Brasil tem tra-
balhado muito nas operações para 
garantir a nossa soberania, em 

operações de Garantia da Lei e da 
Ordem e em Operações de Paz no 
Brasil e no mundo, mas nunca nos 
esquecemos da questão social. Te-
mos uma série de projetos nesse 
sentido, por exemplo o Programa 
Forças no Esporte, que atende mais 
de 20 mil crianças. Na parte de in-
clusão de pessoas especiais, a Ma-
rinha começou no ano passado a 
realizar esse evento para as pessoas 
com autismo. E é muito gratificante 
termos a oportunidade de oferecer 
a essas famílias a possibilidade de 
inclusão e permitir que conheçam 
um pouco das atividades da Ma-
rinha do Brasil e que nós também 
possamos conhecer um pouco das 
necessidades delas -, destacou.
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Capa - Especial Responsabilidade Social

Alunos do Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros Navais do 
Centro de Instrução e Adestramen-
to de Brasília (CIAB) participaram, 
no dia 8 de abril, de um baile de 
debutantes para adolescentes com 
câncer. O evento, denominado “Um 
Sonho de 15 Anos”, foi organizado 
pela Abrace, associação que ofere-
ce assistência social para crianças e 
adolescentes com câncer e doenças 
hematológicas. A ação teve como 
objetivo celebrar a vida das adoles-
centes assistidas pela instituição e 
vem sendo apoiada pelo Comando 
do 7º Distrito Naval desde 2015.

O 1° Batalhão de Operações Ri-
beirinhas (1°BtlOpRib) realizou, 
nos dias 22 e 23 de maio, uma vi-
sita ao Zoológico do Centro de Ins-
trução de Guerra na Selva (CIGS) 
com os alunos do Programa Forças 
no Esporte (PROFESP). Já nos dias 
20 e 21 de junho, os jovens tiveram 
a oportunidade de visitar o Parque 
Municipal do Mindu, área de con-
servação ambiental localizada no 
centro geográfico da cidade de Ma-
naus. Os eventos fazem parte das 
atividades desenvolvidas pelo Ba-

Atividade social para adolescentes com câncer

Cultura e educação 
para jovens carentes

talhão em prol dos estudantes aten-
didos pelo projeto. O 1ºBtlOpRib 
atende atualmente 200 crianças e 
adolescentes na faixa etária entre 7 
e 14 anos, que realizam atividades 

esportivas, de civismo, musicais, 
culturais, entre outras, bem como 
recebem alimentação de qualidade 
e orientações de saúde e higiene 
pessoal. 

Desde de junho de 2017, o 2° Batalhão de Opera-
ções Ribeirinhas (2°BtlOpRib) apoia o “Projeto En-
trelaço”, do Núcleo Amazônico de Acessibilidade, 
Inclusão e Tecnologia da Universidade Federal Rural 
da Amazônia (UFRA). O Projeto foi fundado em 2014, 
com o objetivo de promover atividades assistidas por 
animais, com fins terapêuticos, educacionais e motiva-
cionais para pessoas com deficiência, utilizando uma 
abordagem interdisciplinar. Dentre as pessoas atendi-
das pelo Projeto, as que possuem o Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA) são as apresentam uma melhor 
evolução na interação Praticante x Cão. Desde o início 
do apoio ao Projeto Entrelaço, já foram atendidas 20 
crianças e adolescentes e, atualmente, esse apoio foi 
estendido para um grupo de mais 15 praticantes

Terapia Assistida por Animais 
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Os alunos do Programa Forças 
no Esporte (PROFESP) do Cen-
tro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN) con-
quistaram três medalhas de ouro 
no 50º Torneio de Remo do Futuro, 
promovido no dia 16 de abril pela 
Federação de Remo do Estado do 
Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo 
de Freitas, Rio de Janeiro – RJ.

Os integrantes do PROFESP 
competem pelo Clube de Regatas 

do Flamengo, uma das equipes 
mais tradicionais do país. A parce-
ria tem como objetivo proporcio-
nar às crianças e adolescentes do 
PROFESP-CEFAN aulas de remo 
na sede do clube rubro-negro. Ini-
cialmente, 12 crianças foram intro-
duzidas na modalidade e, mais tar-
de, mediante seu desenvolvimento, 
foram federadas pelo Flamengo.

Como resultados da cooperação, 
foram conquistadas, no ano de 2017, 

Capa - Especial Responsabilidade Social

O 2º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas realizou a primeira edi-
ção da “Feira de Agricultura Fami-
liar Naval” nas dependências da 
Área Recreativa, Esportiva e Social 
da Vila Naval Albatroz, em Belém-
-PA, no dia 2 de junho. A ação teve 
como objetivo proporcionar à fa-
mília naval o acesso a produtos 
agrícolas orgânicos e sustentáveis, 
comercializados por pequenos 
produtores locais. A iniciativa é 
uma parceria com a Universidade 
Federal do Pará (UFPA).

O 1º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas recebeu em suas depen-
dências, na manhã do dia 23 de 
maio, a unidade móvel da Fundação 
Hospitalar de Hematologia e Hemo-
terapia do Amazonas (HEMOAM), 
conhecida como “Vampirão”, que 
realizou uma ação de captação de 
doadores de sangue. Após passarem 
por todas as etapas que antecedem 
a doação, os militares considerados 
aptos puderam doar de maneira se-
gura e acolhedora.

Já no dia 25 de julho, o Centro 
de Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves (CIAMPA) realizou 
uma campanha de doação de san-
gue voluntária em parceria com o 
Hospital Naval Marcílio Dias, co-
lhendo 55 bolsas de sangues. Os 
recém-formados Soldados Fuzilei-
ros Navais da Turma I/2018 foram 
voluntários para a doação, benefi-
ciando 220 pessoas, pois cada do-
ação realizada pode beneficiar até 
quatro vidas. 

Doação de Sangue

Alimentação orgânica e sustentável

Crianças do PROFESP são destaque no 50º 
Torneio de Remo do Futuro

O 2º Batalhão de Operações 
Ribeirinhas recebeu, no dia 25 de 
abril, uma doação de cestas bási-
cas para famílias das 100 crianças 
e adolescentes que fazem parte 
do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP) e são atendidas pelo 

Doação de Cestas 
Básicas

três medalhas em âmbito nacional, 
duas de prata e uma de bronze e, em 
2018, mais três medalhas de ouro no 
Torneio Remo do Futuro.

núcleo coordenado pelo Batalhão. 
O objetivo  do núcleo é propor-
cionar acesso à prática esportiva 
educacional orientada e contribuir 
para a melhoria da qualidade de 
vida dessas crianças. A doação foi 
realizada pelo Grupo “Mateus”, 
que integra uma rede de super-
mercados na região Norte e Nor-
deste do país.
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Esporte

A tradicional Corrida dos Fuzi-
leiros Navais e do Corpo de Inten-
dentes da Marinha reuniu cerca de 
6 mil corredores no Aterro do Fla-
mengo, no dia 27 de maio. Conside-
rada a maior corrida de pelotões do 
Brasil, o evento contou com a parti-
cipação de civis e militares e de atle-
tas de diversas instituições, como 
Exército Brasileiro, Polícia Federal, 
Polícias Civil e Militar do Estado do 
Rio de Janeiro e Guarda Municipal 
da Cidade do Rio de Janeiro. 

O CEFAN realizou, no dia 9 de 
maio, a cerimônia de formatura 
das turmas I e II/2018 dos atletas 
de alto rendimento do Programa 
Olímpico da Marinha (PROLIM). 
Foram incorporados à Marinha 
do Brasil 20 atletas das modali-
dades de futebol, atletismo, judô, 
levantamento de peso olímpico, 
wrestling, nado sincronizado, 
orientação, pentatlo moderno, 
pentatlo naval, pesca submarina, 
remo e taekwondo.  

CEFAN forma turmas de 
atletas de alto rendimento 
do PROLIM

Corrida do CFN e do Corpo de Intendentes leva 
recorde de corredores ao Aterro do Flamengo

A 31ª edição da Corrida do CFN 
e 13ª do Corpo de Intendentes teve 
recorde de inscritos: 123 pelotões 
militares, três do Programa Forças 
no Esporte, um do Programa Olím-
pico da Marinha e 18 pelotões ci-
vis. Participaram diversas OM su-
bordinadas ao Comando em Chefe 
da Esquadra, à Força de Fuzileiros 
da Esquadra, à Diretoria de Abas-
tecimento da Marinha, à Diretoria 
de Finanças da Marinha, dentre 
outras unidades.

Os resultados oficiais podem ser conferidos por meio do link http://
www.chiptiming.com.br/resultados/31corpodefuzileirosnavais.

Os atletas da Marinha do Bra-
sil conquistaram a vitória no 50º 
Campeonato Mundial Militar de 
Vela do Conselho Internacional 
do Desporto Militar (CISM), na 
Academia Naval Finlandesa, em 
Helsinque. Os 102 atletas militares 
dos 15 países participantes dispu-
taram 105 largadas em circuitos de 

Atletas da MB vencem o Campeonato Mundial Militar de Vela do CISM
duas voltas ao longo de 20 minu-
tos na classe Match Race grau 2, com 
barcos J80. O Brasil classificou-se 
para as semifinais, acompanhado de 
Polônia, Finlândia e Rússia. Na se-
mifinal, disputada contra a Polônia, 
o Brasil venceu as três regatas dispu-
tadas. A invencibilidade foi mantida 
na final: três vitórias contra a Rússia. 

Mundo no CFN

O Comando da Força de Fu-
zileiros da Esquadra (ComFFE) 

Força de Fuzileiros da Esquadra recebe comitivas estrangeiras 
para planejamento da Unitas Amphibious 

mediou as Conferências de Pla-
nejamento da Operação Unitas 
Amphibious 2018/2019, realizadas 
de 10 a 12 de abril, no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Ca-
margo, e de 23 a 25 de maio, no 
ComFFE. A última etapa do ciclo 
de planejamento de 2018 ocorrerá 
em agosto, com a execução de um 
exercício “na carta” (table top). A 

“Operação UNITAS Amphibious 
2019” será realizada no Brasil e 
contará com o efetivo emprego de 
tropas e meios.

A Unitas Amphibious é um 
exercício multinacional, no con-
texto regional das Américas, com o 
propósito de promover a coopera-
ção e a interoperabilidade na exe-
cução de Operações Anfíbias.
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O Batalhão de Engenharia de Fuzi-
leiros Navais (BtlEngFuzNav) partici-
pou da 3ª Conferência Internacional de 
Desminagem, realizada em Moscou, 
na Rússia, de 21 a 24 de maio, com a 
presença de 24 delegações de países 
ou organizações  internacionais.

Durante o evento, organiza-
do pelo Corpo de Engenheiros 
das Forças Armadas da Rússia, o 
BtlEngFuzNav contribuiu com uma 
breve correlação das apresentações 
realizadas com as operações em que 
houve ou há a participação de pesso-
al oriundo do batalhão, em Angola, 
Colômbia, Costa Rica, Equador, Gua-
temala, Honduras, Nicarágua e Peru.

O Oficial de Ligação brasileiro no 
Comando Sul dos Estados Unidos, 
Capitão de Fragata (FN) Flávio Mo-
raes, proferiu, no dia 9 de maio, uma 
palestra com o tema “O Brasil e as 
Operações de Paz e de Ajuda Huma-
nitária”, no painel de encerramento 
do Cadet Professional Development 
Course, realizado no Instituto do He-
misfério Ocidental para Cooperação 

Em 7 de maio, iniciou-se o Cur-
so de Especialização em Infantaria 
para Cabos Fuzileiros Navais em 
São Tomé e Príncipe, sob a coorde-
nação do Grupo de Assessoramen-
to Técnico de Fuzileiros Navais jun-

Fuzileiros Navais no Paraguai participam da equipe 
de segurança de ministro

Curso de especialização em infantaria para cabos 
Fuzileiros Navais é iniciado em São Tomé e Príncipe

Oficial da Marinha do Brasil ministra palestra em 
curso dos EUA

Os Fuzileiros Navais da Marinha 
do Brasil pertencentes ao Destaca-
mento de Segurança da Embaixada 
do Brasil no Paraguai participaram do 
esquema de segurança do ministro de 
Estado, Chefe do Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidência da 

Batalhão de Engenharia 
de Fuzileiros Navais par-
ticipa de Conferência In-
ternacional de Desminagem

em Segurança (Western Hemisphere 
Institute for Security Cooperation - 
WHINSEC), na Geórgia, EUA. 

República, General de Exército Sérgio 
Westphalen Etchegoyen, e sua comiti-
va, que estiveram em viagem oficial à 
Assunção, nos dias 22 e 23 de maio.

O ministro e o embaixador brasi-
leiro foram recebidos pelo presiden-
te eleito Mario Abdo Benítez, que as-
sumirá o governo paraguaio em 15 
de agosto. Eles dialogaram sobre a 
manutenção da cooperação bilateral 
de segurança na tríplice fronteira, vi-
sando, principalmente, ao combate 
dos crimes transnacionais.

to à Guarda Costeira de São Tomé e 
Príncipe. O curso, com 125 dias leti-
vos e carga horária de 1.000 horas/
aula de instruções práticas e teóri-
cas, conta com a participação de 24 
fuzileiros navais santomenses.

O Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almirante de 
Esquadra (FN) Alexandre José Bar-
reto de Mattos, realizou uma visita 
oficial aos Estados Unidos entre os 
dias 17 e 21 de junho, a convite do 

ComGerCFN realiza visita oficial aos Estados Unidos
Comandante do United States Ma-
rine Corps (USMC), General Ro-
bert B. Neller.

Durante a visita, o Almirante 
Alexandre foi condecorado com a 
medalha Legion of Merit, concedida 
pelas Forças Armadas dos EUA.

Como parte da programação, 
também participou de reuni-
ões de trabalho com o Secretário 
da Marinha americana, Richard 
Spencer, e com o Comandante do 
USMC, em Washington D.C., e 

visitou o Marine Corps Development 
Command, na Virgínia, o Marine 
Corps Special Operations Command e a II 
Marine Expeditionary Force, em Camp 
Lejeune, na Carolina do Norte.



NOTANF  Abr/Mai/Jun    11Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

Destaques

A 44ª edição do Encontro de Ve-
teranos foi realizada, no dia 5 de 
maio, no Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo (CIASC). 
Presidido pelo Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, o 
encontro tem como objetivo pro-
porcionar a troca de experiências 
entre os Fuzileiros Navais da ativa 
e da reserva ativa, além de apre-
sentar à família naval um pouco 
das atividades desenvolvidas pelo 
Corpo de Fuzileiros Navais.

O evento contou, pela primeira 
vez, com arrecadação de alimentos 
doados pelos veteranos e seus con-

CIASC promove o 44º 
Encontro de Veteranos 
do Corpo de Fuzileiros 
Navais

vidados. As quase duas toneladas 
de alimentos arrecadados foram 
doadas à Arquidiocese do Rio de 
Janeiro, representada no evento 
pela figura do Bispo Auxiliar Dom 
Joel Portella Amado. Na ocasião, 
uma homenagem foi prestada ao 
Primeiro-Tenente (Refº-FN) Brício 
de Almeida Pina, caverna mestra 
veterano presente à festa, com 97 
anos de idade.

O Museu da Imigração da Ilha 
das Flores (MIIF) participou, no 
dia 19 de maio, da 16ª Semana de 
Museus, evento idealizado pelo 
Instituto Brasileiro de Museus em 
parceria com museus brasileiros. O 
MIIF, localizado no Complexo Na-
val da Ilha das Flores (CNIF), em 
São Gonçalo-RJ, foi o único museu 
da região a participar deste evento 
de cunho nacional. Na ocasião, o 
público pôde conhecer um pouco 
da história da imigração na Ilha das 
Flores e participar de visita guiada 
ao circuito a céu aberto e à exposi-
ção interativa permanente do MIIF. 

Museu da Imigração da 
Ilha das Flores participa 
da 16ª Semana de 
Museus no RJ

CGCFN lança projeto 
“Memória é Patrimônio: 

Olhares sobre o CFN”
Como parte das comemorações 

pelos 210 anos do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, completados este ano, o 
Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais lançou oficialmente, 
em sua página na intranet, o proje-
to “Memória é Patrimônio: Olhares 
sobre o CFN”. Idealizado no ano de 
2014, com o objetivo de resgatar e 
registrar a memória sobre fatos não 
publicados do Corpo de Fuzileiros 
Navais, o Projeto Memória foi con-
solidado a partir de entrevistas re-
alizadas com importantes persona-
gens da história do CFN. 

- Priorizamos entrevistar aqueles 
que se encontram já há bastante tem-

po na reserva, cujos relatos estão bem 
distantes dos militares que atuam no 
CFN de hoje. Assim, buscamos apro-
ximar essas gerações e promover o 
registro histórico de incontáveis ex-
periências enriquecedoras-, afirma o 
Comandante-Geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais, Almirante de Esqua-
dra (FN) Alexandre José Barreto de 
Mattos, idealizador do projeto.

Neste ano de lançamento do 
projeto, o CGCFN tem a intenção 
de publicar 5 entrevistas. A primei-
ra delas, já se encontra disponível 
para a leitura e é com o CMG (Refº 
FN) Edison da Silva Nunes Filho, o 
Comandante Nunes, que dedicou 
boa parte de sua carreira, iniciada 
na década de 60, ao Batalhão de 
Engenharia do Fuzileiros Navais.

O Projeto pode ser acessado pelo endereço: 
www.cgcfn.mb/projetomemoria
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Atendendo ao calendário de capacitação da Orga-
nização de Proibição de Armas Químicas (OPAQ), o 
Centro de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radio-
lógica da Marinha do Brasil (CDefNBQR-MB) coorde-
nou, de 21 a 25 de maio, o primeiro Curso Básico de 
Assistência e Proteção para Participantes de Expres-
são Oficial Portuguesa (CBRALP I 2018).

Realizado nas instalações do Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), o curso 
contou com a participação de alunos de Angola, Cabo 
Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé 
e Príncipe e Venezuela, além de alunos brasileiros das 
três Forças Armadas, da Agência Brasileira de Inteli-
gência, da Polícia Federal e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado do Rio de Janeiro, todos trabalhando 
em agências ligadas à temática de Defesa Nuclear, Bio-
lógica, Química e Radiológica.

Marinha do Brasil organiza Curso Básico 
de Assistência e Proteção para Partici-

pantes de Expressão Oficial Portuguesa 

“Um marco para o esporte pa-
ralímpico brasileiro”, assim o 
Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de 
Esquadra (FN) Alexandre José Bar-
reto de Mattos, definiu a assinatura 
de convênio firmado entre a Mari-
nha do Brasil e o Comitê Paralím-
pico Brasileiro, na tarde do dia 28 
de junho, na sede do Comando-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, Centro do Rio.

O acordo de cooperação entre 
as instituições tem como objetivos 
capacitar o Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) para se tornar um centro 
de referência em treinamento para-
límpico; habilitar e qualificar trei-
nadores paralímpicos; detectar e 
desenvolver novos talentos espor-
tivos para o alto rendimento; bem 
como realizar no CEFAN competi-
ções paralímpicas.

Marinha do Brasil firma convênio com Comitê Paralímpico Brasileiro

“Um marco para o esporte 
paralímpico brasileiro”

O Almirante Alexandre enfati-
zou, em seu discurso, que as áreas 
militares são de propriedade da so-
ciedade como um todo e, por isso, 
devem ser exploradas de forma a 
oferecer um retorno positivo a essa 
sociedade. E a assinatura desse con-
vênio, segundo ele, “é uma forma 
muito nobre de se aproveitar um 
espaço com tantas possibilidades”.

 - Essa será uma parceria de 
sucesso, pois o CEFAN tem ins-
talações de alto nível e estrutura 
adequada para atender os atletas 
paralímpicos -, salientou.

De acordo com o Presidente da 
Comissão de Desportos da Ma-
rinha e Comandante do CEFAN, 
Contra-Almirante (FN) Pedro Luiz 
Gueiros Taulois, o propósito da 
parceria é estimular a inclusão so-
cial e fomentar a prática desportiva 
no campo paralímpico.

- Essa assinatura é um divisor 

de águas, em especial para o CEFAN, 
pois a partir desse convênio nós am-
pliamos as possibilidades nas trata-
tivas e no aperfeiçoamento desse 
treinamento, permitindo a ambas 
as instituições trabalharem na des-
coberta de novos talentos, entre 
jovens e adultos portadores de ne-
cessidades especiais, para inserção 
no desporto paralímpico de alto 
rendimento-, concluiu.

“Os Fuzileiros Navais na Garantia da Lei e da Or-
dem (GLO)” foi o tema da palestra proferida pelo 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Alexandre José Barreto 
de Mattos, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
no Centro do Rio. A palestra foi realizada no dia 4 de 
maio e fez parte do Seminário “Intervenção federal 
na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro e 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem”, realiza-
do entre os dias 27 de abril e 4 de maio. Na ocasião, 
o ComGerCFN destacou a participação dos Fuzileiros 
Navais nas ações de GLO, com ênfase àquelas desti-
nadas à contenção da violência urbana, e apresentou 
uma breve análise da legislação em vigor. 

ComGerCFN profere palestra sobre 
atuação dos Fuzileiros Navais em ações 

de Garantia da Lei e da Ordem


