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Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Sal-
vador realizou o primeiro Adestramento de 
Equipes do ano, de 29 de março a 15 de abril, 
no litoral norte da Bahia

O CIAMPA promoveu, em abril, a entrega 
de barretas aos alunos do Curso de Forma-
ção de Soldados Fuzileiros Navais que mais 
se destacaram em seus respectivos pelotões

O Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Na-
vais foi agraciado com a Medalha Mérito 
Tamandaré, no dia 10 de maio

O Batalhão de Blindados de Fuzileiros 
Navais realizou exercício de tiro, entre 
os dias 30 de abril e 3 de maio, no Centro 
de Avaliações do Exército, na Restinga 
da Marambaia-RJ

Cerimônia alusiva à Batalha Naval do Riachuelo reuniu Família Naval na Fortaleza de 
São José, em junho
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Ensino

O Centro de Instrução Almiran-
te Sylvio de Camargo (CIASC) rea-
lizou a cerimônia de encerramento 
do Estágio de Qualificação Técnica 
em Guerra Anfíbia 2019, em maio.    

O Corpo de Fuzileiros Navais re-
cebeu, no mês de junho, 210 novos 
Soldados Fuzileiros Navais oriun-
dos da turma I/2019 do Curso de 
Formação. No Centro de Instrução 
Almirante Milcíades Portela Alves 
formaram-se 173 novos militares, 
no dia 28 de junho. Já no Centro de 
Instrução e Adestramento de Brasí-
lia, são 37 novos Soldados, forma-
dos no dia 13 de junho.

CIASC forma 488 militares em diversos cursos

CIASC realiza Cerimônia de 
Encerramento do Estágio 
de Qualificação Técnica em 
Guerra Anfíbia 2019

Corpo de Fuzileiros Navais 
recebe 210 novos Soldados 
Fuzileiros Navais

O Batalhão de Viaturas Anfí-
bias, sob supervisão pedagógica 
do CIASC, realizou, de 13 a 19 de 
maio, exercício de conclusão do 
Curso Especial de Operador de 
Carro Lagarta Anfíbio (CLAnf), 
na Área de Apoio Administra-
tivo de Itaoca-ES. Na ocasião, 
27 Fuzileiros Navais formaram-
-se operadores de CLAnf, após 
serem avaliados pela equipe de 

Exercício marca encerramento de Curso Especial de Operador de Carro Lagarta Anfíbio 

O dia 12 de junho marcou a for-
matura de 488 militares no Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo (CIASC), na Ilha do Go-
vernador-RJ. Presidida pelo Co-
mandante-Geral do CFN, AE (FN) 
Alexandre, a cerimônia coroou a 
formação de 54 alunos no Curso 

de Aperfeiçoamento de Guerra 
Anfíbia e Expedicionária, 398 
alunos no Curso Especial de 
Habilitação a Sargento e 36 alu-
nos no Curso de Formação de 
Sargentos Músicos do Corpo de 
Fuzileiros Navais. 

O Estágio, com duração de 
15 semanas, tem como propó-
sito qualificar os Guardas-Ma-
rinha (FN) para o exercício das 
funções operativas de coman-
dante de Pelotão e de Com-
panhia de Fuzileiros Navais, 
complementando a formação 
do oficial.

Os alunos tiveram conta-
to com Instrução Básica de 
Combate, Treinamento Físico 
Especializado, Companhia de 
Fuzileiros Navais, além de rea-
lizar a prática profissional nos 
Batalhões de Infantaria de Fu-
zileiros Navais. Eles também 
observaram e vivenciaram a 
rotina administrativa e de 
adestramento das Companhias 
de Fuzileiros Navais.

instrução e colocarem em práti-
ca todo o aprendizado adquirido, 
seja conduzindo o CLAnf em terra 
ou no mar. Houve, ainda, a utili-
zação dos novos CLAnf RAM/RS 
na transposição de arrebentação 
na praia, exercício de movimento 
navio-terra diurno e noturno, pis-
ta de orientação com o CLAnf e de 
obstáculos dos blindados.

1º Colocado - GM Ciro

SD-FN Guilherme, 1º colocado CIAMPA

SD-FN Luiz, 1º colocado CIAB
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Operações

A Força de Fuzileiros da Esqua-
dra realizou, de 25 de abril a 27 de 
maio, o Adestramento de Equipes 
(ADEST EQ FFE), na Ilha da Maram-
baia, no litoral do Rio de Janeiro. Este 
exercício tem por finalidade treinar 
os militares nos procedimentos bá-
sicos e individuais de combate, com 
ênfase no tiro real, possibilitando a 
confiança e o entrosamento entre as 
equipes, que atuarão juntas ao longo 
do ano nas atividades operativas.

A FFE possui um ciclo de ades-
tramentos que se inicia nos pri-
meiros meses do ano e compreen-
de atividades operativas, com 
adestramentos básicos nos quar-
téis, progredindo, gradualmente, 
para os adestramentos coletivos 
com pequenas equipes, até chegar 
ao ápice operativo, com a tradi-
cional Operação Dragão, exercí-
cio que emprega um Grupamento 

Operativo de Fuzileiros Navais e 
meios da Esquadra em uma Ope-
ração Anfíbia.

Este ano, uma inovação ocorreu 
durante o exercício na Ilha da Ma-
rambaia. Com o propósito de ava-
liar as capacidades operativas das 
unidades, as condições materiais 
e o nível de adestramento dos mi-
litares, foi realizada uma inspeção 
operativa durante o ADEST EQ, em 
consonância com os parâmetros de 
aprestamento estabelecidos pelo Co-
mando da FFE. Para isso, foi consti-
tuída uma Comissão de Inspeção e 
Assessoramento de Adestramento 
(CIAsA), composta por militares 
de notável saber acerca de assuntos 

O Comando da Tropa de Refor-
ço conduziu, de 25 de maio a 1º de 
junho, o Exercício SUBEX-REF/2019, 
em Itaoca-ES. As organizações mi-
litares da Tropa de Reforço, com o 
apoio de Unidades da Divisão Anfí-
bia, foram responsáveis pelo plane-
jamento, a condução e o controle do 
exercício, que reuniu os principais 
recursos logísticos de que dispõe o 
Corpo de Fuzileiros Navais. 

Na ocasião, foram realizados 
adestramentos de acordo com as pe-

Tropa de Reforço conduz Exercício SUBEX-REF/2019

Militares da FFE participam de Adestramento de 
Equipes 2019

culiaridades e missões específicas de 
cada Organização Militar, por meio 
da utilização de situações táticas, 
como atuação em hospitais de cam-
panha, missões de engenharia de 
combate, ações de policiamento, pre-
paração e estabelecimento das Praias 
de Desembarque por superfície e das 
Zonas de Desembarque , transportes 
logísticos, manutenção e operação 
de viaturas diversas e dos Carros La-
garta Anfíbios.

operativos. A organização militar es-
colhida para receber a  inspeção foi 
o 1º Batalhão de Infantaria de Fuzi-
leiros Navais - Batalhão Riachuelo. O 
Batalhão de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais - Batalhão Tonele-
ro  também passou por inspeção no 
final de maio.

As inspeções operativas são 
tradicionais na Esquadra, ocor-
rendo nos navios após os perío-
dos de docagem de manutenção. 
Para o CFN, esta sistemática de 
avaliações passou a ser estuda-
da em 2017. Essa iniciativa conta 
com o apoio do Comando do De-
senvolvimento Doutrinário do 
Corpo de Fuzileiros Navais.



NOTANF  Abr/Mai/Jun    5Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

Operações

O Comando da Força de Fuzi-
leiros da Esquadra realizou o 1º 
Estágio de Aplicação do Sistema de 
Aeronave Remotamente Pilotada 
(SARP) do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, com o Terminal de Vídeo Re-
moto Plus (TVR+), para uma turma 
de 10 militares, de 28 a 31 de maio. 
Ministrado pela empresa FT Siste-
mas, o estágio teve como objetivo 
testar a aceitação e treinar os mili-
tares que operarão o novo sistema. 
O adestramento teórico ocorreu no 
Batalhão de Controle Aerotático 
e Defesa Antiaérea e o prático, na 
região do Campo de Instrução de 
Gericinó, pertencente ao Exército 
Brasileiro. 

FFE testa Sistema de 
Aeronave Remotamente 
Pilotada com Terminal 
de Vídeo Remoto

O Batalhão de Viaturas Anfí-
bias realizou, no dia 18 de abril, 
um teste de operação em água com 
os novos Carros Lagarta Anfíbios 
(CLAnf RAM/RS). Foi a primeira 
vez que tais meios operaram em 
água após sua aquisição pelo Cor-
po de Fuzileiros Navais (CFN), no 
final de 2018. O exercício foi con-
duzido no Complexo Naval da 
Ilha das Flores, com a presença do 
Comandante da Força de Fuzilei-
ros da Esquadra, do Comandante 

Marinha realiza adestramento com 
blindados em Valença-RJ

O Batalhão de Blindados de 
Fuzileiros Navais promoveu um 
exercício com a participação de 
150 militares e 12 blindados, en-
tre carros de combate e viaturas 
blindadas de transporte de pes-
soal, sobre rodas e sobre lagartas, 
de 11 a 18 de abril, em Valença-RJ. 

O objetivo do exercício foi 
adestrar as guarnições dos blin-
dados em atividades terrestres, 

aproveitando-se do terreno aciden-
tado e da possibilidade de realização 
de transposição de cursos d’água, 
com o propósito de elevar o grau de 
preparo da Unidade.

O adestramento contou com a 
presença de 11 Aspirantes da Escola 
Naval, do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, que tiveram contato direto com 
atividades operativas da Força de 
Fuzileiros da Esquadra.

Novos CLAnf operam pela primeira vez após sua 
aquisição pelo Corpo de Fuzileiros Navais

do Material de Fuzileiros Navais e do 
Comandante da Tropa de Reforço.

Com um total de 49 CLAnf, o CFN 
detém o maior acervo de viaturas 
desse tipo em todo o Hemisfério Sul. 
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Matéria de capa 

Desde 2001, as mulheres começaram a ganhar espaço no Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CFN). Naquele ano, militares do sexo feminino passaram a ser admitidas no con-
curso de Sargento Músico Fuzileiro Naval. Uma das aprovadas foi a hoje Segundo-Te-
nente (Auxiliar Fuzileiro Naval) Liana Arduino de Magalhães, de 39 anos. “Éramos oito 
mulheres em uma turma de quase 400 homens, então ouvíamos o tempo todo que 
dependia de nós para que houvesse continuidade das mulheres no quadro de música 
do CFN. Pelo visto, deu certo”, diz ela, que concluiu recentemente o Curso de Aperfei-
çoamento em Guerra Anfíbia e Expedicionária (C-Ap-GAnfE). Atualmente, o CFN pos-
sui 49 mulheres, sendo três Oficiais, em seu efetivo de cerca de 18 mil militares. Com 
as novas possibilidades de ingresso da mulher tanto na Marinha, que agora admite mi-
litares do sexo feminino também na Escola Naval, quanto no CFN, esse número tende 
a aumentar nos próximos anos. 

Em entrevista à NOTANF, a Tenente Liana conta como foi ser a única oficial mulher 
tanto no Curso de Formação de Oficiais do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, 
quanto no C-Ap-GAnfE, curso com intensos treinamentos físicos. Em uma turma que 
começou com 59 alunos e teve cinco desistências, a militar obteve a 5ª colocação geral. 
A tenente relembra, ainda, os 16 anos que passou como musicista na Marinha do Brasil 
e dá dicas para as mulheres que sonham seguir a carreira de Oficial Fuzileiro Naval. 

Conte-nos um pouco sobre sua vida 
antes de ingressar na Marinha. De onde 
veio o desejo de se tornar militar? 

O desejo de me tornar militar tem 
relação com a música. Comecei meus 
estudos musicais na banda de músi-
ca do Colégio São Vicente de Paulo, 
em Niterói, onde estudava. Conhe-
ci muitos músicos militares, porém, 
naquela época, ainda não existiam 
mulheres nas bandas militares. Seria 
uma excelente maneira de conciliar 
vida musical com estabilidade finan-
ceira. Quando o CFN abriu vagas para 
Sargento Músico Fuzileiro Naval, sem 
distinção de gênero, não tive dúvidas 
e me inscrevi no concurso. Apesar de 
já estar cursando a faculdade de li-
cenciatura em música pela Uni-Rio e 
minha mãe achar que eu deveria ter-
minar a faculdade antes de ingressar 
na vida militar, eu sabia que não po-
deria perder aquela oportunidade.

Quais experiências mais lhe mar-
caram durante os 16 anos em que 
atuou como musicista no CFN? 

As viagens da banda sempre foram 
bem marcantes. Tive a oportunida-
de de conhecer todas as regiões do 
Brasil e vários países durante a XXVII 
Viagem de Instrução de Guardas Ma-
rinhas, além de explorar a cultura e a 
história de cada lugar por onde pas-
sei. Porém, com certeza, a experiên-
cia mais marcante foi ter ido ao Haiti 
com o Conjunto Fuzibossa no Navio de 
Desembarque de Carros de Combate 
Mattoso Maia, de 2008 para 2009. 
Tocamos em vários locais, inclusive 
em praças públicas, e pude presen-
ciar toda a miséria e o sofrimento que 
aquele povo passa. 

Por que resolveu abrir mão da 
carreira de musicista e fazer a pro-
va para Oficial?

De certa forma, fui influenciada pe-
las Tenentes Débora Freitas e Gizelle Re-
bouças, que foram as primeiras Oficiais 
do sexo feminino a passar na prova para 
o Quadro de Auxiliar Fuzileiro Naval. 
Comecei a pensar nessa possibilidade e 
resolvi encarar o desafio.

Como está sendo essa transição de 
musicista para combatente anfíbio?

Sinto um pouco a falta de estar 
mais em contato com a música e com 
o saxofone, mas estou feliz com a 
nova carreira e em como ela está se 
encaminhando. 

Você obteve a 1ª colocação dentre os 
27 militares na turma de Auxiliar Fuzilei-
ro Naval (AFN) do Curso de Formação de 
Oficiais 2018 do CIAW e a 3ª colocação 
geral no curso. A que atribui esse exce-
lente resultado?

Na verdade, não esperava ser a primei-
ra colocada AFN. Eu estudava normalmen-
te para as provas e tirava boas notas. Os 
colegas que me despertaram para a possi-
bilidade de estar entre os primeiros coloca-
dos, mas nunca foi uma competição. Pelo 

Primeira colocada na Turma de Auxiliar Fuzileiro Naval no CFO 2018 e 5ª na classificação geral 
do Curso de Aperfeiçoamento em Guerra Anfíbia e Expedicionária, a Segundo-Tenente Liana conta 
sua experiência até alcançar o oficialato na Marinha do Brasil

“É importante que nos seja dada a oportuni-
dade de mostrarmos que somos capazes de 
atuar em qualquer profissão ou ambiente”
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Matéria de capa 

contrário, todos na turma se ajudavam 
muito. 

Você também obteve um excelente 
desempenho no C-Ap-GAnfE. Conte um 
pouco sobre sua experiência no curso. 
Como era sua rotina e quais as maiores 
dificuldades que enfrentou? 

Ao longo desses quatro meses de 
curso, as maiores dificuldades pelas 
quais passei foram na parte física. 
Apesar de ter me preparado, senti 
muitas dores musculares, principal-
mente no início do curso. Nos Exercí-
cios no Terreno, a dificuldade é a ex-
posição ao ambiente inóspito. Tudo 
o que possuíamos e podíamos usar 
era o que estava em nossas mochilas. 
Quando estávamos a bordo, no CIASC, 
fazíamos Treinamento Físico Militar e 
tínhamos aulas teóricas e práticas. O 
regresso era mais cedo, pois precisáva-
mos pegar material (capacete e colete 
balístico) e armamento todos os dias. 
Nos dias em que eu me sentia muito 
cansada, dormia a bordo para tentar 
me recuperar melhor. Quando íamos 
para os Exercícios no Terreno, a rotina 

era mais puxada, tínhamos atividades 
até de madrugada e, em alguns casos, 
nem dormíamos. Comíamos ração e fi-
cávamos dias sem banho. 

Como foi para você ser a única mulher 
da turma no curso? Sentiu algum precon-
ceito por parte dos outros militares?

Eu já fui com a cabeça preparada para 
isso. Na turma de Fuzileiros Navais do CFO 
eu já era a única mulher. Porém, estabeleci 
fortes laços de amizade com alguns milita-
res dessa turma, que foram essenciais du-
rante o C-Ap-GAnfE. Sentia-me mais solitá-
ria quando todos iam para o alojamento e 
eu ficava sozinha no meu camarote e du-
rante as manobras, por não ter com quem 
dividir a barraca.

Não senti nenhum tipo de preconceito. 
Desde o início, quem não me conhecia viu 
que eu fazia tudo igual a eles: corria, nadava, 
fazia flexão sem os joelhos no chão. Então, 
acredito que isso tenha inibido qualquer 
preconceito que pudessem ter comigo. 

Quais as suas expectativas com a 
nova fase que se inicia em sua carreira? 

O que representa para você ser a tercei-
ra mulher a se tornar Oficial Fuzileiro 
Naval da Marinha do Brasil? 

São muitas as expectativas, devido 
às diversas possibilidades que a Marinha 
do Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais 
podem oferecer. Só espero estar pronta 
para qualquer missão que me for dada. 
Com certeza é uma honra e uma respon-
sabilidade muito grande ser a terceira 
mulher Oficial Fuzileiro Naval e continuar 
o alto padrão que as Tenentes Gizelle e 
Débora construíram.

Para onde foi designada após o cur-
so? Quais suas expectativas em relação 
à nova Organização Militar? 

Fui designada para o 1º Batalhão de 
Infantaria de Fuzileiros Navais - Batalhão 
Riachuelo. Espero conseguir colocar em 
prática tudo que aprendi durante o curso.

 
Como é, na sua opinião, conciliar a 

vida pessoal com a carreira de Oficial Fu-
zileiro Naval? 

Acredito ser possível conciliar a vida pes-
soal com a carreira de Oficial aproveitando 
ao máximo as folgas e os momentos de 
lazer. Como meu marido também é militar, 
fica mais fácil entender as peculiaridades da 
nossa profissão. Além disso, conto com o 
apoio irrestrito da minha família, todos es-
tão muito orgulhosos da minha conquista.

Recentemente, a Escola Naval abriu 
vagas para mulheres ingressarem no Cor-
po de Intendentes, no CFN e no Corpo da 
Armada. Como você avalia o crescimento 
e o espaço que vem sendo proporciona-
do às militares na Marinha do Brasil?

Fico muito feliz e apóio incondicional-
mente que tenhamos cada vez mais mu-
lheres nas Forças Armadas e em posições 
de comando. É importante que nos seja 
dada a oportunidade de mostrarmos que 
somos capazes de atuar em qualquer pro-
fissão ou ambiente.

Para terminar, o que você diria às me-
ninas que sonham um dia tornar-se Fuzi-
leiros Navais?

O primeiro passo é querer. O segundo é 
se preparar fisicamente, não só por sermos 
mulheres, mas porque o esforço físico é de-
masiado para todos. Por último, DETERMI-
NAÇÃO, persistir no objetivo até alcançar. 

“Quem não me conhecia viu que eu fazia tudo 
igual a eles: corria, nadava, fazia flexão sem os 

joelhos no chão” . 
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Mundo no CFN

O Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais participou, 
entre os dias 2 e 5 de abril, da 

Corpo de Fuzileiros Navais apresenta novos meios e 
equipamentos na LAAD Defense & Security

Comandante-Geral do CFN faz 
viagem oficial à Marinha do Chile

O Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, AE (FN) Alexandre, 
realizou visita oficial ao Chile nos dias 

17 e 18 de junho. No dia 17, o Almiran-
te Alexandre participou da cerimônia 
alusiva aos 201 anos do Corpo de In-
fantaria de Marinha do Chile, em Viña 
del Mar. Já no dia 18, foi realizada uma 
reunião protocolar com presença da 
comitiva brasileira e de autoridades 
militares chilenas. Na mesma data, o 
Comandante-Geral do CFN visitou a 
exposição do Corpo de Infantaria  e 
da Brigada Anfíbia Expedicionária da 
Marinha chilena.

LAAD Defense & Security, feira 
internacional de segurança e de-
fesa voltada para militares, for-
ças policiais e profissionais dos 
setores de defesa e segurança. 

Durante o evento, realizado 
no Riocentro, na Barra da Tiju-
ca, o Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) apresentou meios e equi-
pamentos recém-adquiridos pela 
Marinha do Brasil, como o novo 
Sistema Integrado de Comando e 
Controle para o CFN (SIC2CFN) 
e o simulador de paraquedas, um 

Marinha do Brasil participa da organização do Exercício de Assistência 
e Proteção para Estados Partes da América Latina e do Caribe

A Marinha do Brasil participou, 
de 3 a 7 de junho, do Exercício de 
Assistência e Proteção para Estados 
Partes da América Latina e do Cari-
be (ExBRALC IV 2019), sob coorde-
nação do Centro de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica da 
Marinha do Brasil (C-DefNBQR-MB).

Realizado nas instalações do 
CDefNBQR-MB e do 1º Batalhão de 
Defesa Química, Biológica, Radioló-
gica e Nuclear do Exército Brasilei-

ro, o curso contou com a participa-
ção de alunos de 17 países, além de 
brasileiros das três Forças Armadas, 
da Agência Brasileira de Inteligên-
cia, da Polícia Federal e do Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro.

As atividades a cargo da MB con-
sistiram em aulas teóricas, mostruá-
rios, demonstrações e um Exercício 
Integrativo, que simulou uma suposta 
contaminação em terminal portuário. 

projeto do Centro de Análises de 
Sistemas Navais da Marinha, em 
parceria com o CFN.

Na tarde do dia 4 de abril, o 
estande do CFN recebeu a visita 
do Ministro da Defesa, Fernan-
do Azevedo e Silva, que, acom-
panhado do Comandante do 
Material de Fuzileiros Navais, 
Vice-Almirante (FN) Jorge Ar-
mando Nery Soares, destacou a 
importância do SIC2CFN para a 
Marinha do Brasil.

CFN no Mundo

Oficiais Fuzileiros Navais 
concluem cursos em 
universidade americana

Dois Oficiais Fuzileiros Navais 
graduaram-se com sucesso na Ex-
peditionary Warfare School (EWS) 
e no Command and Staff College 
(CSC). O Capitão de Fragata (FN) 
Maurício formou-se, com distin-
ção, no CSC e graduou-se, ainda,  
no mestrado acadêmico da Univer-
sidade, obtendo o grau de Master of 
Military Studies. O Capitão-Tenente 
(FN) Silva Carneiro concluiu com 
sucesso a EWS.
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Esporte

32ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais reúne mais de 5 mil 
corredores individuais e 160 pelotões no Aterro do Flamengo

Os atletas de vôlei de praia da Ma-
rinha do Brasil obtiveram excelente 
resultado na última etapa do circuito 
brasileiro do esporte, realizada de 9 a 
14 de abril, em João Pessoa-PB. 

A Terceiro-Sargento Bárbara Sei-
xas de Freitas obteve a 1ª colocação 
na etapa, sagrando-se campeã do cir-
cuito na temporada 2018/2019. A Ter-
ceiro-Sargento Ágatha Bednarczuk 
Rippel obteve a 3ª colocação na etapa. 

Atletas da Marinha do Brasil são destaques no Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia

O Terceiro-Sargento da Mari-
nha do Brasil Antonio Carvalho 
Moreira sagrou-se campeão do 
Campeonato Sul-Americano da 
“Classe Finn”, ocorrido de 18 
a 21 de abril, em Ilhabela-SP. O 
evento reuniu no arquipélago 
aproximadamente dez barcos.

Dois atletas do Programa Olím-
pico da Marinha se destacaram na 
competição Junior European Judo Cup, 
1º e 2 de junho, em Leibnitz, na Áus-
tria. Na competição, válida para o 
ranqueamento internacional, a Ter-
ceiro-Sargento Luiza Moncalvo Lo-
pes Machado Cruz obteve o 3º lugar 
na categoria +78Kg e o Terceiro-Sar-
gento Renan Ferreira Torres conquis-
tou a 1ª colocação na categoria 60Kg. 

O Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA) recebeu, no dia 15 de 
abril, atletas da seleção brasileira 
e cubana de wrestling, que rea-
lizaram um treino coletivo com 
a participação dos adolescentes 
do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP-CIAMPA). O evento 
teve como propósito divulgar e 
fomentar essa arte marcial ainda 
pouco difundida entre os jovens e 
apresentar medalhistas olímpicos 
da modalidade.

No masculino, o Terceiro-Sar-
gento Álvaro Filho conquistou o 
4º lugar nesta etapa e tornou-se 
campeão do circuito brasileiro na 
temporada. A 1ª colocação da eta-
pa ficou com o Terceiro-Sargento 
Alison Conte Cerutti. Já o Terceiro-
-Sargento Bruno Oscar de Almeida 
Nogueira Schmidt e o Marinheiro 
Evandro Gonçalves Junior con-
quistaram o 2º lugar na etapa.

Atleta da Marinha vence 
o Campeonato Sul-Ameri-
cano da “Classe Finn” em 
Ilhabela-SP

Atletas do PROLIM se destacam 
em competição de Judô na Áustria

CIAMPA promove treino 
coletivo de wrestling

O Aterro do Flamengo recebeu, 
no dia 26 de maio, a maior corrida de 
pelotões do Brasil. A 32ª Corrida do 
Corpo de Fuzileiros Navais e 14ª Cor-
rida do Corpo de Intendentes da Ma-
rinha do Brasil reuniu, este ano, 1.086 
inscritos, sendo 926 individuais e 160 
pelotões (pelotões vibração, misto, fe-
minino, masculino e militar), além de 
4.386 militares correndo. 

www.corridadosfuzileirosnavais.com.br

Na tradicional competição esporti-
va, realizada anualmente pelo Centro 
de Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes, os corredores podem 
optar pelo percurso de 5Km ou 10Km. 
Na ocasião, o público também pôde 
visitar os mostruários do CFN, com 
equipamentos, material e blindados. 
O resultado da corrida está disponível 
no site: 
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Responsabilidade Social

O Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) abriu as portas, no sábado, 11 
de maio, para crianças e adultos com 
deficiência vivenciarem “Um Dia 
de Fuzileiro Naval e Marinheiro”. O 
evento, que já está em sua 5ª edição 
e faz parte do calendário oficial de 
aniversário do CFN, aconteceu no 
CIASC, na Ilha do Governador – RJ. 

Promovido pela Marinha do Brasil, 
em parceria com o Instituto Nacional 
de Surdos, o Projeto Special Sports Kids 
e os grupos Mundo Azul e Comparti-
lha, o evento contou com a participa-
ção de cerca de 700 pessoas, sendo 250 
crianças e adultos com deficiência. Na 
ocasião, pais e filhos se divertiram em 
atividades como oficinas de camufla-
gem e instrumentos musicais, passeio 
em viaturas militares, demonstração 
de cães militares, esportes e pintura. 

A Banda Marcial do CFN, o Pe-
lotão de Ordem Unida Silenciosa e 
o Fuzibossa realizaram apresenta-
ções especiais para os participantes, 

Marinha do Brasil promove “Um Dia de Fuzileiro Naval 
e Marinheiro” para pessoas com deficiência

A Banda de Música do Gru-
pamento de Fuzileiros Navais 
de Brasília (GptFNB) partici-
pou, no dia 7 de abril, de uma 
celebração voltada para a cons-
cientização acerca do Transtor-
no do Espectro Autista (TEA). 
A Banda de Música do GptFNB 
executou músicas eruditas e po-
pulares, contando com a parti-
cipação especial das gaitas de 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília participa 
da celebração de conscientização sobre o Autismo

que também receberam brindes na 
ocasião. O público pôde, ainda, vi-
sitar mostruários para conhecer ins-
trumentos utilizados na Marinha e 
até mesmo entrar em viaturas blin-
dadas e helicóptero.

Os irmãos Lara e Enzo estiveram 
no evento acompanhados da mãe, 
Selma das Neves de Moraes, que 
falou sobre a grande diferença que 
a iniciativa faz na vida das crianças 
com deficiência. “Uma coisa é eles 
verem na televisão, outra completa-
mente diferente é terem a oportuni-
dade de estar aqui, vivenciar essas 

fole. Ao final do evento, crianças 
e jovens foram convidadas para 
reger a Banda de Música duran-
te a execução da canção “Cisne 
Branco”. O evento foi organiza-
do pela Associação dos Amigos 
dos Autistas do Distrito Federal 
(AMA), em comemoração ao Dia 
Mundial da Conscientização do 
Autismo, celebrado oficialmente 
no dia 2 de abril.

novas experiências, o que acaba con-
tribuindo bastante para o amadure-
cimento deles”, salientou. 

O evento “Um Dia de Fuzileiro 
Naval” teve sua primeira edição 
em 2017 e foi voltado para pessoas 
com autismo. Devido ao grande 
sucesso entre o público-alvo, em 
2018 ganhou três edições e passou 
a atender pessoas com deficiências 
em geral. A novidade este ano é que 
passou a abranger a Força como 
um todo, demonstrando, além da 
rotina de um Fuzileiro Naval, o co-
tidiano do Marinheiro. 

De acordo com o Comandan-
te do CIASC, Contra-Almirante 
(FN) Renato, Organizações Mili-
tares espalhadas por todo o país 
devem receber o projeto este ano. 
“A mesma Marinha que protege a 
Amazônia Azul, também cuida da 
nossa gente e tem um grande com-
promisso com a responsabilidade 
social”, destacou.
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CIAMPA celebra 25 anos de parceria entre Mari-
nha do Brasil e Arquidiocese do Rio de Janeiro

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
realiza Ações Cívico-Sociais em Goiás

Responsabilidade Social

O Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Brasília (GptFNB) promoveu 
de 26 de abril a 9 de maio, ações cí-
vico-sociais na cidade de Caldas No-

Aconteceu no CFN

O Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA) realizou, no dia 10 

Centro de Avaliação 
da Ilha da Marambaia 
promove mutirão para 
prevenção e controle 
de zoonoses

O Centro de Avaliação da Ilha da 
Marambaia (CADIM) promoveu, 
no dia 18 de junho, um mutirão de 
vacinação para prevenir zoonoses 
- doenças e infecções transmitidas 
para o homem por meio de animais.

O evento contou com a presen-
ça de pesquisadores e médicos  ve-
terinários da Fundação Oswaldo 
Cruz e do supervisor da Secretaria 
de Saúde de Mangaratiba. Os en-
volvidos percorreram toda a Ilha 
da Marambaia, transitando pelas 
praias da região com o intuito de 
conscientizar e instruir a popula-
ção local, além de identificar o es-
tado vacinal dos animais e de seus 
donos.

“A ação visa diminuir a trans-
missão de doenças como a leish-
maniose, disseminada pelo mos-
quito palha, e a febre maculosa, 
que tem o carrapato como vetor, 
enfermidades que causam risco 
real de morte para todos”, refor-
çou o Comandante do CADIM, 
CMG (FN) Max Guilherme de An-
drade e Silva.

vas – GO. Na ocasião, foi feita a re-
forma da Escola Municipal Orozina 
Maria Martins e a revitalização da 
Praça Almirante Tamandaré, locali-
zada no centro da cidade. Este ser-
viço incluiu a restauração do busto 
do Almirante Tamandaré, pinturas 
das calçadas, meios-fios, bancos e li-
xeiras, corte de grama e limpeza das 
pichações. 

Paralelamente, foram ministradas 
palestras sobre valores organizacio-
nais do Corpo de Fuzileiros Navais, 
ingresso da mulher na Marinha do 
Brasil e saúde bucal a 1.070 alunos de 
escolas públicas da região.

O Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) surpreendeu o público que 
passava pelo New York City Cen-
ter na tarde do dia 27 de maio, com 
uma apresentação surpresa – flash 
mob - realizada no shopping, lo-
calizado na Barra da Tijuca, zona 
oeste do Rio de Janeiro. O evento 
foi uma homenagem do Coman-
do-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CGCFN) ao aniversário 
da Batalha Naval do Riachuelo, 

Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais 
surpreende público em shopping carioca

Data Magna da Marinha, celebra-
do em 11 de junho.

A apresentação foi uma realiza-
ção da Multiplan, com a organiza-
ção do CGCFN, do Batalhão Naval 
e do Departamento de Marketing 
do Barra Shopping e do New Yor 
City Center. Cerca de 200 milita-
res de Organizações Militares do 
CFN participaram da ação, encan-
tando o público que parou para 
assistir ao espetáculo.

de abril, cerimônia alusiva ao 
25º aniversário da parceria entre 
a Marinha do Brasil e a Arqui-
diocese de São Sebastião do Rio 
de Janeiro. A parceria entre as 
instituições, que em seu início 
atendia 25 crianças em situação 
de vulnerabilidade social, bene-
ficia, hoje, 2.500 jovens em nove 
Organizações Militares da Mari-
nha do Brasil.
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Destaques

Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais se apresenta 
para 4 mil pessoas no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

A emoção tomou conta do Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro nos dias 
3 e 4 de abril. Com o tema “Uma Via-
gem pelo Cinema”, a Banda Sinfônica 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) 
se apresentou para cerca de 4 mil pes-
soas, entre família naval e convidados, 
que foram prestigiar o concerto alusi-
vo aos 211 anos do CFN. 

O espetáculo, dividido em duas 
fases, contemplou trilhas sonoras de 
filmes clássicos do cinema, como “Star 
Wars”, “A Lista de Schindler” e “E.T.”, 
entre outros, contando com a parti-
cipação das gaitas de fole da Banda 
Marcial do CFN, do coro do CFN e do 
coro feminino de Oficiais da Marinha. 

Representando o cinema nacional, 
o cantor Daniel fez uma participação 
especial no dia 4 de abril, empolgando 
o público com a canção “O Menino da 
Porteira”, tema do longa-metragem 
homônimo, além de sucessos como 

CGCFN promove 45º Encontro de Veteranos do 
Corpo de Fuzileiros Navais 

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.

“Adoro Amar Você”, “Estou Apaixo-
nado” e “Romaria”. 

Em entrevista à TV Marinha, Da-
niel elogiou a performance dos milita-
res músicos e agradeceu o convite para 
participar do espetáculo. “É muito pra-
zeroso contar um pouco de minha his-
tória por meio dessas canções que vou 
interpretar junto com esses músicos 

maravilhosos que compõem a Banda 
Sinfônica do CFN”, afirmou o cantor 
antes de se apresentar. “Estou muito 
feliz por fazer parte da comemoração 
dos 211 anos do Corpo de Fuzileiros 
Navais e presenciar esse trabalho tão 
bonito de integração social por meio 
da música”, elogiou.

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais promoveu, no 
dia 4 de maio, o 45º Encontro de 
Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), no Centro de Instru-
ção Almirante Sylvio de Camargo, 
na Ilha do Governador - RJ. 

Um dos pontos altos da cerimônia 
foi o momento em que o Primeiro-
-Tenente Fuzileiro Naval Brício de Al-
meida Pina, caverna mestra veterano, 

com 98 anos de idade, recebeu uma 
homenagem especial do Comandan-
te-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, AE (FN) Alexandre. 

Este ano, foram apresentadas no-
vidades no evento, como o simulador 
de paraquedas, a proposta do novo 
uniforme camuflado do CFN, que irá 
substituir o atual quando aprovado, e 
a ração operacional, que serve de ali-
mento aos militares em operações.


