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O Batalhão de Blindados de Fuzileiros 
Navais realizou, em agosto, instruções 
práticas de medidas para o embarque 
e desembarque de tropa em viaturas 
blindadas para 183 alunos do Curso 
de Especialização em Infantaria.

De 7 de junho a 9 de agosto, o Grupa-
mento de Fuzileiros Navais de Brasília 
conduziu o II Estágio de Qualificação 
em Operações no Cerrado, Cerca de 
30 militares suplementaram sua habi-
litação técnico-profissional para atua-
rem no cerrado brasileiro. 

O Batalhão de Engenharia de 
Fuzileiros Navais foi condecorado 
com a Medalha Mérito Tamandaré, 
em cerimônia que também marcou 
o 63º aniversário da Organização 
Militar, no dia 27 de agosto, na sede 
do Batalhão, em Duque de Caxias-RJ.

O Contra-Almirante (FN) Luis Manuel de Campos Mello assumiu o Comando do 
Desenvolvimento Doutrinário do CFN, cargo então ocupado pelo Contra-Almirante 
(FN) Nélio de Almeida. A cerimônia foi realizada no dia 29 de setembro e contou com 
a presença do Comandante-Geral do CFN, Almirante de Esquadra (FN) Armando.

O Batalhão de Artilharia de Fuzileiros 
Navais foi agraciado, dia 28 de julho, 
com a Comenda da Ordem do Méri-
to Naval, em cerimônia realizada na 
sede da Organização Militar, no Com-
plexo Naval da Ilha do Governador.

Ensino

“Desafios e perspectivas para o Corpo de Fuzileiros 
Navais” foi o tema de palestra proferida pelo Comandante-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra 
(FN) Jorge Armando Nery Soares, para 44 oficiais-alunos 
do Curso de Política e Estratégia Marítimas, na manhã do 
dia 3 de agosto, no auditório da Escola de Guerra Naval, 
na Urca-RJ.

Durante a palestra, o Almirante Armando apresentou 
o atual panorama do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), as 
iniciativas em curso e as perspectivas para o Corpo até 
2040, reafirmando a importância do CFN para a Marinha 
do Brasil.

Comandante-Geral do CFN 
profere palestra para oficiais-
alunos do Curso de Política e 
Estratégia Marítimas

Oito Suboficiais Fuzileiros Navais concludentes 
do Curso Especial de Preparação para Suboficial-Mor 
receberam, na manhã do dia 23 de agosto, os distintivos 
de Suboficial-Mor. Os militares foram os pioneiros a 
receber tal distintivo, entregue pelo Comandante-Geral 
do CFN, Almirante de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery 
Soares, em cerimônia realizada no Salão Sebastopol, 
recinto histórico do Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais.

Suboficiais Fuzileiros Navais 
concluem Curso Especial 
de Preparação para 
Suboficial-Mor

A Marinha do Brasil concedeu a 15 Comandos 
Anfíbios, além de quatro Mergulhadores de Combate, 
a certificação internacional em Tatical Combat Casualty 
Care. Esta foi a primeira turma a receber tal certificação, 
após participar de um adestramento em Atendimento 
Pré-Hospitalar no Batalhão de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais, de 12 a 21 de julho.  O adestramento 
foi conduzido por médicos e enfermeiros do Centro de 
Medicina Operativa da Marinha.

Operações Especiais da 
Marinha são certificados em 
Tatical Combat Casualty Care

NOTANF

Centro de Operações de Paz 
de Caráter Naval prepara 
Oficiais para processo 
seletivo da ONU

O Centro de Operações de Paz de Caráter Naval 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
conduziu, de 9 a 13 de agosto, o I Estágio Preparatório para 
a Campanha do Secondment. Cinco oficiais superiores da 
Marinha do Brasil participaram do estágio, que tem por 
finalidade a preparação para o processo seletivo que visa 
ao preenchimento de cargos no Quartel General da ONU, 
particularmente, no Departamento de Operações da Paz 
e no Departamento de Suporte Operacional.
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Aconteceu no CFN

Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

EnsinoEnsino

Cerca de 30 Segundos-Tenentes Fuzileiros Navais 
recém-promovidos participaram, no dia 24 de agosto, 
de palestra proferida pelos coordenadores do Programa 
de Orientação e Acompanhamento de Oficiais do CFN, 
no auditório do Centro de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo.

Durante a palestra, com foco no valor essencial da 
Honra, foram destacados os conceitos de frustração e 
resiliência. Na sequência, os jovens oficiais responderam 
a dois questionários, que posteriormente serão utilizados 
para avaliação de vínculos emocionais e instrumentais. 
No primeiro, os militares deveriam se posicionar diante 
de situações que ilustram a rotina de trabalho em uma 
Organização Militar. No segundo, por sua vez, deveriam 
julgar a importância de alguns dos principais valores do 
CFN, como o respeito aos níveis de autoridade e o zelo 
pela integridade moral e física dos companheiros.

O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Armando esteve presente, 

Fuzileiros Navais do Batalhão Tonelero e do 2º 
Batalhão de Operações Ribeirinhas alcançaram as 
primeiras colocações em cursos do Exército Brasileiro. 

Do Batalhão Tonelero, o Capitão-Tenente (FN) 
Bernardino destacou-se como 1º colocado no Estágio 
de Mestre de Salto Livre. A cerimônia de brevetação 
foi realizada no dia 2 de julho, em Lins-SP. No dia 22 de 
julho, em São João Del-Rei-MG, foi realizada a cerimônia 
de brevetação do Curso Avançado de Montanhismo, no 
qual o Primeiro-Tenente (FN) Emidio destacou-se como 
primeiro colocado.

Já o Primeiro-Tenente (FN) Victor Reis, atualmente 
servindo no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, obteve 
a 2ª colocação geral no Curso de Operações na Selva, 

Programa de Orientação e Acompanhamento de Oficiais 
do CFN promove palestra para segundos-tenentes recém-
promovidos

Fuzileiros Navais são destaque em cursos do Exército 
Brasileiro 

compartilhando momentos do início de sua carreira, 
dando conselhos e respondendo às questões levantadas 
pelos oficiais.

O Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela 
Alves (CIAMPA) iniciou, no dia 9 de agosto, o processo 
de formação da turma II/2021 do Curso de Formação de 
Soldados Fuzileiros Navais. Visando promover a segurança 
dos envolvidos, o CIAMPA segue cumprindo os protocolos 
de enfrentamento à Covid-19, testando todo o corpo 
docente e discente, e seguindo as orientações para a 
condução das atividades escolares.

A Marinha do Brasil, por meio do Comando do Pessoal 
de Fuzileiros Navais, realizou o concurso para admissão às 
turmas I e II de 2022 do Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais, em 16 de julho. 

No Rio de Janeiro, que teve mais de 13 mil inscrições, 
a prova ocorreu no estádio do Maracanã, higienizado na 
véspera do concurso. A seleção contou com mais de 26 mil 
inscritos em todo o país, entre jovens do sexo masculino de 
18 a 21 anos de idade.

Os Aprendizes Fuzileiros Navais do Curso de 
Formação de Soldados Fuzileiros Navais, em andamento 
no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília 
Almirante Domingos de Mattos Cortez, realizaram, nos dias 
8 e 9 de setembro, o Exercício de Campo I/2021, em Santa 
Maria-DF. Esse exercício visa a avaliar o desempenho dos 
alunos no terreno, por meio de exercícios práticos, com 
ênfase no emprego das técnicas individuais básicas do 
combatente anfíbio.

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval 
(CiaPolBtlNav) formou dez fuzileiros navais e um policial 
militar no Curso Especial de Motociclista Militar, cuja 
cerimônia de formatura foi realizada no dia 10 de setembro.

Conduzido pela CiaPolBtlNav, sob controle didático do 
Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, o curso 
tem como propósito suplementar a habilitação técnico-
profissional de militares para o exercício das tarefas de 
motociclista militar e batedor.

CIAMPA inicia Turma II/2021 
do Curso de Formação de 
Soldados Fuzileiros Navais

Soldado Fuzileiro Naval: no 
Rio, provas são aplicadas no 
estádio do Maracanã

Aprendizes-FN do CIAB 
participam do primeiro 
Exercício de Campo do 
Curso de Formação

Companhia de Polícia do 
Batalhão Naval forma 11 
Motociclistas Militares
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Corpo de Fuzileiros Navais atua na Operação Formosa 2021 que, de forma inédita, contou 
com a participação de militares das três Forças Armadas

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) participou, 
de 2 a 18 de agosto, da Operação Formosa 2021, 
maior treinamento militar da Marinha do Brasil no 
Planalto Central. Intitulado “Adestramento Conjunto 
Específico de Emprego de Armas Combinadas”, 
o exercício contou, de forma inédita, com a 
participação das três Forças Armadas, totalizando 
cerca de 2,5 mil militares. 

A operação envolveu, ainda, 160 diferentes 
meios, entre aeronaves, carros de combate, veículos 
blindados e anfíbios, equipamentos de artilharia, 
lançadores de mísseis, foguetes e materiais de 
apoio logístico, somando 1,5 mil toneladas de 
equipamentos, que foram transportados do Rio de 
Janeiro para Brasília, em um deslocamento de mais 
de 1,4 mil Km. 

No dia 10 de agosto, parte das viaturas foi 
exposta na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, 
para visitação do público. Na ocasião, foi entregue 
pelos militares um convite ao Presidente da 

República, Jair Bolsonaro, no Palácio do Planalto, 
para a demonstração operativa do exercício. 

Ministros de Estado, os comandantes das três 
Forças e o Comandante-Geral do CFN, dentre outras 
autoridades civis e militares, também estiveram 

presentes no Campo de Instrução de Formosa para 
acompanhar a terceira fase da operação, quando 
foi simulado um ataque coordenado durante uma 
operação anfíbia, considerada a mais complexa das 
ações militares. Aeronaves sobrevoaram a área para 
reconhecimento aéreo e detecção de posições 
inimigas. Em outro momento, paraquedistas 
fizeram saltos livres operacionais a uma altura de, 
aproximadamente, 10 mil pés para uma ação de 
emboscada contra forças inimigas. Para o exercício, 
foram utilizados explosivos e munição real.

Dividida em quatro fases (deslocamento, 
adestramento conjunto, tema tático e regresso) 
e considerada uma operação militar de alta 
complexidade, a Operação Formosa acontece 
desde 1988, tendo como principal objetivo assegurar 
o preparo do CFN como força estratégica, de pronto 
emprego e de caráter anfíbio e expedicionário, 
conforme previsto na Estratégia Nacional de Defesa.

Escaneie o 
QR Code e 
acesse o vídeo

https://www.marinha.mil.br/cgcfn/sites/www.marinha.mil.br.cgcfn/files/formosa.mp4
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CFN no Mundo

Guardas-Marinha da Turma Capitão-Mor Jerônimo de 
Albuquerque visitam Escola de Fuzileiros, em Lisboa

No dia 20 de setembro, os Guardas-Marinha (GM) 
Fuzileiros Navais da Turma Capitão-Mor Jerônimo de 
Albuquerque visitaram a Escola de Fuzileiros, em Lisboa. A 
visita aconteceu durante a XXXV Viagem de Instrução dos 
futuros Oficiais da Marinha do Brasil. 

 Na ocasião, os GM (FN) tiveram acesso a uma 
demonstração de faro de entorpecentes com os cães da 
unidade, além de conhecer algumas instalações da Escola, 
como a pista de obstáculos, o centro de embarcações e o 
museu, onde puderam conhecer um pouco mais sobre a 
história dos Fuzileiros Navais portugueses, que completam 
400 anos em 2021.

OperaçõesOperações

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília realiza
Exercício de Infantaria das Subunidades

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
(GptFNB) realizou, de 5 a 7 de julho, o Exercício de 
Infantaria das Subunidades 2021, em São Sebastião-DF. O 
objetivo foi consolidar o adestramento das subunidades 
do GptFNB nas ações de operações terrestres ofensivas 
e defensivas de caráter naval.

Durante o exercício, foram ministradas instruções 
de marcha para o combate; ataque coordenado; 
reorganização e consolidação; patrulha de 
reconhecimento; planejamento; operações em condições 
de visibilidade reduzida; e defesa de área. As instruções 
foram nucleadas na 1ª Companhia de Fuzileiros Navais 
do Grupamento.

O Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros 
Navais, Batalhão “Tonelero”, realizou, de 26 a 30 de julho, 

Batalhão “Tonelero” promove Adestramento de Salto Livre 
Operacional

o Adestramento de Salto Livre Operacional (Adest SLOp 
2021), em Resende-RJ.

O Adest SLOp 2021 teve como propósito qualificar os 
Comandos Anfíbios e demais elementos de Operações 
Especiais das Companhias de Operações Especiais e 
da Companhia de Apoio às Operações Especiais para 
a realização de Salto Livre Operacional (SLOp). O SLOp 
constitui-se em executar um salto livre com todos 
os armamentos e equipamentos necessários para o 
cumprimento de uma missão.

Durante o adestramento, foram realizados 216 saltos, 
com o emprego de diversos equipamentos e técnicas 
de infiltração por paraquedas. A atividade contou com o 
apoio da aeronave Grand Caravan da empresa Sky Dive 4 
Fun e das instalações do Aeródromo de Resende.

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas participa da 
Operação Samaúma na Amazônia

Canil do 1º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas 
realiza treinamento com 
cães de faro no Porto de 
Manaus

Grupamento de Fuzileiros 
Navais Salvador conduz 
adestramento de pelotões

Um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 
(GptOpFuzNav), composto por 82 militares do 2° Batalhão 
de Operações Ribeirinhas, deslocou-se, no dia 9 de 
agosto, para São Félix do Xingu-PA, para participar da 
Operação Samaúma. A Operação tem como propósito 
auxiliar no combate a crimes ambientais. 

No dia 11 de agosto, já em São Félix do Xingu, meios 
do GptOpFuzNav prestaram apoio ao deslocamento da 
comitiva do ministro do Meio Ambiente, que realizava visita 
à região. Ainda nesse dia, foi realizada a descontaminação 
da Escola Municipal de Ensino Fundamental Filomeno de 
Sousa Reis, onde está funcionando a base do Grupamento. 

O GptOpFuzNav iniciou o patrulhamento da Área 
de Operação no dia 13 de agosto, em Vila Canopus, 
localizada a 250Km de São Félix do Xingu. Durante 
patrulha no dia 16, foram apreendidos 15 cartuchos, 
duas espingardas, quatro motosserras e um sabre de 

O Canil Phedra do 1º Batalhão de Operações 
Ribeirinhas (1ºBtlOpRib) realizou, em 21 de julho, um 
treinamento com cães de faro de entorpecentes, no 
Porto Público de Manaus, no Centro de Manaus-AM. 

Fuzileiros Navais com cães de guerra do 1ºBtlOpRib 
e agentes da Companhia Independente de Policiamento 
com Cães da Polícia Militar do Amazonas participaram do 
treinamento, que contou com simulação de abordagem 
e revista de embarcações civis.

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 
(GptFNSa) finalizou, no dia 13 de agosto, o primeiro 
Adestramento de Pelotões de 2021, no Campo de Instrução 
Brigadeiro Sampaio do 28º Batalhão de Caçadores, do 
Exército Brasileiro, localizado em São Cristóvão-SE.

Iniciado em 31 de julho, o exercício visou ao 
adestramento das frações subordinadas às subunidades 
operativas do GptFNSa. Foi desenvolvido no contexto de 
um tema tático, no qual cada pelotão planejou e executou 
simulações de ataques coordenados e noturnos, operação 
defensiva, além de patrulha de combate e controle de 
distúrbios. 

No dia 7 de agosto, ao retornar para a área de 
acampamento em São Cristóvão (SE), os militares 
interceptaram e deram voz de prisão a dois suspeitos 
que abordavam uma mulher, na tentativa de roubar-lhe o 
celular, impedindo que concretizassem o ato.

motosserra em um acampamento, o qual foi abandonado 
com a chegada dos Fuzileiros Navais e dos agentes da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade, 
que também participaram da Operação.
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Atletas do Programa Olímpico da Marinha contribuem 
para o Brasil alcançar marca histórica nos Jogos Olímpicos 
de Tóquio

O desempenho dos atletas do Time Brasil 
durante as Olimpíadas de Tóquio, ocorridas de 
23 de julho a 8 de agosto, levou o país a alcançar 
uma marca histórica em Jogos Olímpicos. Ao todo, 
foram 21 medalhas conquistadas, o que garantiu 
ao Brasil a 12ª colocação no ranking geral. Deste 
total, seis são de atletas da Marinha do Brasil (MB).

Os terceiros-sargentos Hebert Conceição 
(boxe), Ana Marcela Cunha (maratona aquática) 
e Kahena Kunze (vela) garantiram a medalha 
de ouro. No boxe feminino, a terceiro-sargento 
Beatriz Ferreira conquistou a prata. Já os terceiros-
sargentos Alison dos Santos (atletismo) e Daniel 
Cargnin (judô) levaram o bronze. 

Dos 302 atletas que fizeram parte do Time 

Brasil, 44 são integrantes do Programa Olímpico da 
Marinha (Prolim). 

Na tarde do dia 25 de agosto, os atletas 
receberam os cumprimentos do Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier 
Santos. O ato ocorreu no Centro de Educação Física 
Almirante Adalberto Nunes (CEFAN) e contou com 
a presença do Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Jorge 
Armando Nery Soares. 

Criado em 2013 com o propósito de contribuir para 
transformar o Brasil em potência olímpica, o Prolim 
coleciona excepcionais resultados em competições, 
a exemplo dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020/2021 e 
dos 7º Jogos Mundiais Militares, em 2019.

Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
sedia cerimônia de imposição da Medalha Mérito 
Desportivo Militar

O Centro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN) sediou, na manhã do 
dia 1º de setembro, a cerimônia de imposição 
da Medalha Mérito Desportivo Militar a 172 
personalidades ligadas à área desportiva militar 
e três instituições que prestaram relevantes 
serviços ao esporte nacional. A Arquidiocese 
de São Sebastião do Rio de Janeiro foi uma 
das instituições agraciadas, por sua importante 
parceria com o Programa Forças no Esporte na 
Marinha do Brasil.

A solenidade contou com a presença do 
Presidente da República, Jair Bolsonaro; do 
Ministro de Estado da Defesa, Walter Souza Braga 
Netto; do Comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Almir Garnier Santos; e do Comandante-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante 
de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares; 
dentre outras autoridades civis e militares das três 
Forças.

Os medalhistas olímpicos de Tóquio, 
integrantes do Programa Olímpico da Marinha, 
Hebert Conceição, do boxe masculino; Ana 
Marcela, da maratona aquática; Beatriz Ferreira, do 
boxe feminino; e Daniel Cargnin, do judô, também 
estiveram presentes no evento, bem como outros 
atletas militares que participaram dos Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020/21.

A cerimônia marcou, ainda, os 65 anos da 
Comissão Desportiva Militar no Brasil (CDMB), 
comissão permanente que integra o Departamento 

de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Por 
meio das Comissões de Desportos da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica, a CDMB gerencia 
o Programa de Incorporação de Atletas de Alto 
Rendimento, em apoio aos atletas brasileiros.

Criada pelo Decreto nº 5.958, de 7 de 
novembro de 2006, a Medalha Mérito Desportivo 
Militar destina-se a agraciar os militares das Forças 
Armadas brasileiras, os civis brasileiros, os policiais 
militares e os bombeiros militares brasileiros que 
tenham se destacado em competições desportivas 
nacionais e internacionais, além de militares e civis 
brasileiros e estrangeiros, organizações militares 
e instituições civis nacionais e estrangeiras que 
tenham prestado relevantes serviços ao Desporto 
Militar do país ou apoiado o Ministério da Defesa 
no cumprimento das suas missões constitucionais.

Escaneie o 
QR Code e 
acesse o vídeo

Escaneie o 
QR Code e 
acesse o vídeo

https://www.marinha.mil.br/cgcfn/sites/www.marinha.mil.br.cgcfn/files/homenagem.mp4
https://www.marinha.mil.br/cgcfn/sites/www.marinha.mil.br.cgcfn/files/medalha.mp4
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Destaque

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CGCFN) recebeu, na manhã do dia 24 de setembro, a visita 
do Comandante do Comando Sul dos Estados Unidos 
- United States Southern Command (USSOUTHCOM), 
Almirante de Esquadra Craig Faller, acompanhado de 
comitiva. O Comandante-Geral do CFN, Almirante de 
Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares, recepcionou 
as autoridades na sede do CGCFN. 

O objetivo da visita foi reforçar a parceria entre Brasil 
e Estados Unidos, a fim de aumentar a interoperabilidade 
entre os países. Levantou-se, ainda, a possibilidade de o 
Brasil liderar uma Força-Tarefa Marítima no Atlântico-Sul, 
além de prestar ajuda para conter as ameças na região. 
Na  programação, foram apresentadas as principais obras 
do Salão Sete de Março, onde foi feita foto oficial da visita.

Comandante Sul dos Estados Unidos visita Comando-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais

Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais para Operações 
de Paz recebe certificação da ONU

A Marinha do Brasil recebeu, nos dias 19 e 20 de julho, a 
visita de uma comitiva da Organização das Nações Unidas 
(ONU), para avaliar as capacidades de um Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) como Força 
de Reação Rápida (em inglês Quick Reaction Force - QRF). 

A visita resultou na certificação e ascensão do 
Grupamento ao nível 2, como QRF, no Sistema de Prontidão 
de Operações de Paz das Nações Unidas. Essa ascensão 
viabiliza a condição básica para a futura participação do 
Brasil em operações de paz.

A Visita de Avaliação e Assessoramento foi realizada 
por uma equipe de quatro inspetores, que analisaram as 
instalações da Base Operacional Temporária a bordo do 2º 
Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, no Complexo 
Naval da Ilha do Governador. 

O GptOpFuzNav, composto de 220 militares, teve  10%  
do efetivo de militares do sexo feminino, em conformidade 
com a política das Nações Unidas em paridade de gênero. 
Deste modo, Oficiais e Praças voluntárias e que possuíam 
conhecimento na área de missão de paz, com cursos ou 
com efetivo emprego, foram destacadas para integrar a 
unidade.

“Foi gratificante ver ressaltado no relatório de 
aprovação da ONU que a Marinha do Brasil não só atingiu 
a meta estipulada em termos de paridade de gênero, 
como também apresentou o diferencial almejado e 
estimulado pela instituição, no que se refere a ter militares 
do sexo feminino na cadeia de Comando, quando o mais 
comum é que as mulheres militares sejam empregadas 
em atividades de apoio ou técnicas”, observou a Capitão 
de Fragata (T) Carla Cristina Daniel Bastos Peixoto, que 
compôs a Oficialidade do GptOpFuzNav.
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