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A Força de Fuzileiros da Esquadra 
homenageou, no dia 22 de novembro, 
o Almirante de Esquadra Alipio
Jorge, em agradecimento ao apoio 
recebido durante seu período como 
Comandante de Operações Navais

O Batalhão Logístico de Fuzileiros 
Navais foi agraciado, no dia 6 de 
dezembro, com a comenda da Ordem 
do Mérito Naval 

Alunos dos Cursos de Aperfeiçoa-
mento e Especialização do CIASC 
participaram, no período de 20 a 29 
de outubro, do exercício COROEX 
2021 na Base Aérea Naval de São Pe-
dro da Aldeia (BAEnsPA)

O CGCFN promoveu uma homenagem de despedida para o Chefe de Estado-Maior 
da Armada, Almirante de Esquadra Silva Rodrigues, no dia 29 de outubro

O 3º Batalhão de Infantaria de 
Fuzileiros Navais conquistou a 1ª 
colocação no Campeonato de Ordem 
Unida do CFN, realizado em 24 de 
novembro

Ensino

Em 15 de dezembro, foi realizada a tradicional 
Cerimônia de Encerramento dos Cursos do Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), do 
ano de 2021. Presidida pelo Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, o evento 
marcou a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais; do 
Curso de Aperfeiçoamento de Praças; e do Curso de 
Especialização de Praças, totalizando 913 formandos. O 
evento foi transmitido ao vivo pelo canal da Marinha do 
Brasil no YouTube. 

Após a aposição das divisas de Cabo pelas madrinhas 
e padrinhos, foi realizada a premiação dos primeiros 

CIASC realiza cerimônia de formatura dos cursos de 
carreira de 2021

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) promoveu um 
ciclo de palestras para os aspirantes do 2º ano da Escola 
Naval, na tarde do dia 19 de outubro, no auditório da 
instituição de ensino. 

Realizado pela Escola Naval, com o apoio do 
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais e de 
outras Organizações Militares do CFN, o evento teve 
como objetivo facilitar a escolha dos aspirantes, que terão 
que optar pelo Corpo de Fuzileiros Navais, pelo Corpo da 
Armada ou pelo Corpo de Intendentes.  

Além dos aspirantes do sexo masculino, desde 2020, 
militares do sexo feminino também participam da palestra 
e podem optar pelo ingresso no CFN

CFN promove ciclo de 
palestras para aspirantes da 
Escola Naval

colocados dos cursos e dos alunos que se destacaram  
pelas autoridades presentes. 

O Comandante da Marinha proferiu palavras de 
admiração aos formandos: “Sinto um grande orgulho, 
uma grande vibração de ver essa cerimônia com quase 
mil Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, que é uma das 
poucas Marinhas do mundo que têm em sua estrutura 
essa capacidade bélica de combate chamada Corpo de 
Fuzileiros Navais, e vocês são parte muito importante 
desse esforço. É por isso que eu vibro muito com essa 
formatura!”, destacou. 
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Marinha do Brasil forma 33 
Oficiais FN e 1.084 Soldados 
FN em 2021

A Marinha do Brasil formou 33 Guardas-Marinha 
Fuzileiros Navais na Escola Naval em 2021. No Centro 
de Instrução Almirante Wandenkolk, 15 Oficiais Fuzileiros 
Navais, sendo quatro do Quadro Complementar de 
Fuzileiros Navais e 11 do Quadro de Auxiliar Fuzileiro Naval, 
estão matriculados no Curso de Formação de Oficiais, 
com previsão de formatura para abril de 2022. No Corpo 
de Praças, formaram-se 1.084 Soldados Fuzileiros Navais 
este ano, sendo 845 no Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (CIAMPA) e 239 no Centro de 
Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos 
de Mattos Cortez (CIAB), ao longo dos dois semestres.

Escaneie o 
QR Code e 

acesse o vídeo



NOTANF  Out/Nov/Dez   05Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais04   Out/Nov/Dez  NOTANF

Mundo no CFN

CFN no MundoEnsino

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CGCFN) recebeu militares do United States Marine Corps 
(USMC), de 29 de novembro a 3 de dezembro, para o 
Operational Naval Infantry Commitee (ONIC).

Além dos oficiais da Marinha do Brasil, uma comitiva de 
11 oficiais do USMC, capitaneada pelo Vice-Comandante 
do Marine Corps Forces, South (MARFORSOUTH), 

O Grupo de Assessoramento Técnico de Fuzileiros 
Navais da Marinha do Brasil iniciou, em 17 de novembro, o 
6º Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais em 
São Tomé e Príncipe. A cerimônia de abertura foi presidida 
pelo Vice-Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas 
santomenses, Coronel Olinto Paquete, no Centro de 
Instrução Militar do país.

Ao final da cerimônia, os 25 soldados santomenses, 
voluntários e selecionados dentre recrutas do Serviço 
Militar Obrigatório, assistiram à aula inaugural proferida 
pelo Comandante da Unidade de Fuzileiros Navais (UFN) 
santomense, Segundo-Tenente (FN) Wilker Ney da Vera 
Cruz Viegas.

O curso terá duração de três meses e será 
supervisionado pelos Fuzileiros Navais brasileiros. Desde 
2014, a cooperação militar entre Brasil e São Tomé e 
Príncipe tem apresentado resultados significativos no 
desenvolvimento profissional da Guarda Costeira e da 
UFN, com destaque na capacitação e formação de 
militares santomenses.

CGCFN sedia Operational Naval Infantry Commitee

Marinha do Brasil inicia o 6º Curso de Formação de 
Soldados Fuzileiros Navais em São Tomé e Príncipe

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC) sediou, no dia 26 de outubro, o II Fórum de Leitura 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). O evento, que faz 
parte do Programa de Incentivo à Leitura do CFN, é uma 
iniciativa do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. 

Durante a programação, foram divulgados os quatro 
melhores trabalhos apresentados durante a “Semana da 
Leitura” promovida pelas organizações militares do CFN, 
entre os meses de junho e setembro de 2021. São eles: “Uma 
nova concepção da guerra: John Boyd, os Fuzileiros Navais 
Norte Americanos e a Guerra de Manobra”, de autoria do 
Capitão de Corveta (FN) Eduardo Oliveira de Carvalho; “De 
casa em casa em Fallujah: uma memória épica da Guerra”, 
do Capitão-Tenente (FN) Leandro Gomes Ferreira; “Matar! 
Um estudo sobre o ato de matar”, do Primeiro-Tenente (FN) 
Murilo Nogueira Rocha; e “A incrível viagem de Shecklenton: 
a mais extraordinária aventura de todos os tempos”, do 
Suboficial (FN-IF) Marcelo Mesquita Tavares.

O CIASC realizou, no dia 19 de outubro, a cerimônia 
de conclusão do Curso Especial de Comandos Anfíbios 
(C-Esp ComAnf 2021), na qual se formaram cinco 
militares, sendo três Oficiais e duas Praças. 

O C-Esp ComAnf 2021, que contou com 34 
militares matriculados, teve a duração de 37 semanas 
e foi organizado em três fases, antecedidas por uma 
preparação física realizada no Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nunes. Destacou-se como 
primeiro colocado o Primeiro-Tenente (FN) João Herbert 
Pontes Teixeira.

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval participou, 
de 8 a 12 de novembro, do 1° Simpósio de Motociclista 
Militar e Batedor, nas instalações do 1° Batalhão de Polícia 
do Exército, no Rio de Janeiro-RJ. O evento contou com a 
presença de motociclistas militares das Forças Armadas, 
batedores da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar 
do Estado Rio de Janeiro e da Guarda Municipal do Rio 
de Janeiro. No dia 11 de novembro, o Capitão-Tenente 
(FN) Bruno Cavalcanti Amado ministrou uma palestra 
com o tema: “Experiências obtidas com o emprego 
dos Motociclistas Militares nos Grandes Eventos e nas 
Operações de Garantia da Lei e da Ordem”.

Comando-Geral promove II Fórum de Leitura do Corpo de 
Fuzileiros Navais

CIASC forma cinco Fuzileiros 
Navais no Curso Especial de 
Comandos Anfíbios 2021

Companhia de Polícia do 
Batalhão Naval participa do 
1° Simpósio de Motociclista 
Militar e Batedor

Este ano, pela primeira vez, os Suboficiais com Curso 
de Assessoria em Estado-Maior para Suboficiais Fuzileiros 
Navais participaram do Fórum com seus trabalhos.

BGen McWilliams, participaram do evento, realizado 
nas dependências da Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras, no Centro do Rio.

Durante a semana, foram debatidos aspectos 
do relacionamento bilateral entre o CFN e o USMC, 
permitindo chegar, ao fim das reuniões de trabalho, a um 
planejamento de interações para os próximos cinco anos.
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Matéria de Capa Matéria de Capa

Marinha do Brasil celebra o Dia do Marinheiro com concerto temático em homenagem aos 
200 anos da independência do Brasil

Para comemorar o Dia do Marinheiro, em 13 de 
dezembro, a Marinha do Brasil (MB) promoveu um 
espetáculo repleto de história, música e atrações 
variadas, marcando os 200 anos da independência 
do nosso país. O concerto “A Marinha de Tamandaré: 
Das grandes Navegações à consolidação da 
independência do Brasil” foi exibido na noite de 
segunda-feira, 13 de dezembro, no canal oficial da 
Marinha do Brasil no YouTube, contando com mais 
de 25 mil visualizações.

O Comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Almir Garnier Santos, prestigiou o evento, 
gravado na noite de sexta-feira, 10 de dezembro, 
na histórica Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras, no Centro do Rio. “Esse espetáculo iniciou, 
com ‘chave de ouro’, as comemorações alusivas ao 
bicentenário da independência. Foi uma mistura 
de história com música e, como entretenimento, foi 
muito enriquecedor. Não posso deixar de mencionar 
a qualidade musical da Banda Sinfônica do Corpo 
de Fuzileiros Navais, reconhecida mundialmente, 
bem como a Banda Marcial do CFN, com sua parte 
visual que nos encanta”, ressaltou.

Visivelmente emocionado ao fim do 
espetáculo, o Comandante-Geral do Corpo de 

Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) 
Jorge Armando Nery Soares, destacou que o 
resultado foi fruto de toda a dedicação da equipe 
envolvida na organização do evento. “Todos os 
envolvidos fizeram esse espetáculo com muita 
vontade, de coração, e o resultado foi esse, 
o início das comemorações aos 200 anos da 
independência em grande estilo”.

A Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros 
Navais foi a atração principal do concerto, com 
uma apresentação temática em homenagem aos 
200 anos da independência. A Marinha de Portugal 
fez uma participação especial no evento, com sua 
Banda da Armada Portuguesa interpretando a 
clássico “O Guarani”, de Carlos Gomes.

A programação também contou com a 
participação da Banda Marcial do Corpo de 
Fuzileiros Navais; da Bateria Histórica do CFN; do 
Pelotão de Ordem Unida Silenciosa da Marinha 
do Brasil; da Escola de Dança Marta Bastos; e da 
Bateria da Mangueira. Para fechar essa noite de 
grandes surpresas, a Yup Star Rio, roda gigante 
situada na região portuária do Rio de Janeiro, ficou 
iluminada e exibiu projeções em homenagem à 
Invicta Marinha de Tamandaré.
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OperaçõesOperações

Adestramento padroniza 
técnicas de Defesa NBQR

40ª Operação “Dragão/Meridiano”: Corpo de Fuzileiros 
Navais mantém prontidão operativa

Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Natal participa 
de Estágio de Adaptação à 
Caatinga

2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas conduz 
Adestramento de Equipes 
Ribeirinhas

Batalhão de Blindados de 
Fuzileiros Navais realiza 
exercício em Valença-RJ

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal 
(GptFNNa) participou, de 18 a 21 de outubro, do Estágio 
de Adaptação à Caatinga, realizado em Petrolina-PE, no 
Centro de Instrução de Operações na Caatinga, sediado 
no 72º Batalhão de Infantaria Motorizado do Exército 
Brasileiro.

O estágio teve a participação de 31 militares do 
GptFNNa, que se qualificaram para atuação em operações 
na Caatinga, bioma brasileiro que corresponde a 11% do 
território nacional.

O 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas conduziu, 
de 24 de outubro a 5 de novembro, o Adestramento de 
Equipes Ribeirinhas, no  município de Terra Alta-PA. Por 
meio de atividades como orientação/navegação diurna 
e noturna, primeiros socorros e operações militares 
em área urbana, dentre outras, o adestramento visa à 
manutenção da prontidão operativa dos fuzileiros navais 
na Amazônia Oriental. O treinamento foi direcionado para 
ações militares terrestres desencadeadas em proveito de 
operações ribeirinhas e terrestres de caráter naval.

Cerca de 650 Fuzileiros Navais participaram da 40ª 
edição da Operação “Dragão/Meridiano”, realizada de 7 
a 15 de dezembro, no Espírito Santo. Inserido no exercício 
conjunto “Meridiano” e coordenado pelo Ministério 
da Defesa, o Exército Brasileiro (EB) e a Força Aérea 
Brasileira (FAB) apoiaram o adestramento, aumentando 
o grau de interoperabilidade entre as Forças.

A operação contou com cerca de 2 mil militares, o 
Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, o Navio 
Doca Multipropósito “Bahia”, a Fragata “Liberal” e a Fragata 
“Independência”, a Corveta “Caboclo” e a Embarcação de 

O Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais realizou, 
de 18 a 23 de outubro, o Exercício ADEST BLD-I/CC-I, na 
área de adestramento do 1°Esquadrão de Cavalaria Leve 
Aeromóvel, do Exército Brasileiro (EB), em Valença-RJ. 
Durante o exercício, foram realizados adestramentos de 
trafegabilidade, formação tática, orientação embarcado, 
resgaste de ferido e manobra de força. Na ocasião, 
também foi proferida, pelo Suboficial-Mor do Batalhão, 
Deivson, uma palestra para os soldados do EB sobre as 
formas de ingresso na Marinha do Brasil.

A Marinha do Brasil atuou, de 27 de setembro a 8 
de outubro, em um adestramento conjunto de táticas, 
técnicas e procedimentos de Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica (NBQR), conduzido nas instalações 
do 1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica 
e Nuclear do Exército Brasileiro, em Realengo-RJ.

Promovida e supervisionada pelo Ministério da 
Defesa, os adestramentos visam nivelar e padronizar 
procedimentos de Defesa NBQR com a participação de 
militares das três Forças.

Desembarque de Carga Geral “Marambaia”, além de sete 
aeronaves (3 UH-15, 1 SH-16, 1 UH-12 e 2 caças AF1) e 
39 viaturas anfíbias (10 Carros Lagarto Anfíbios, quatro 
viaturas “Piranha”, 13 viaturas pesadas e 12 viaturas leves). 

A operação consistiu de assalto anfíbio na Praia de 
Itaóca (ES), simulando a conquista e ocupação de um 
território hostil. O objetivo mais amplo do exercício foi 
demonstrar a capacidade da Marinha de projeção do 
mar para terra, visando reforçar a prontidão operativa e 
as capacidades expedicionária e anfíbia da Força.
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Aconteceu no CFNEsporte

Atletas do Programa Olímpico da Marinha são agraciados 
na 22ª edição do Prêmio Brasil Olímpico 

Marinha do Brasil promove 
33ª Corrida do Corpo 
de Fuzileiros Navais e 
15ª Corrida do Corpo de 
Intendentes

CEFAN é agraciado pelo 
Ministério da Defesa 
por projetos sociais que 
desenvolve

Atletas do Programa Olímpico da Marinha (Prolim) 
foram homenageados na noite de 7 de dezembro, 
durante  a 22ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, evento 

anual do esporte olímpico brasileiro, organizado pelo 
Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A cerimônia ocorreu na cidade de Aracaju-SE e 
contou com a presença de diversas autoridades e 
personalidades do esporte, entre elas, atletas do Prolim. 
Os medalhistas de ouro nas Olimpíadas de Tóquio, 
Terceiros-Sargentos Hebert Conceição (boxe), Ana 
Marcela (maratona aquática) e Kahena Kunze (vela) e o 
medalhista de bronze no atletismo Alison dos Santos 
foram alguns dos premiados, além de Milena Titoneli, 
medalhista mundial no taekwondo; Laura Miccuci e 
Luisa Borges (nado artistico), Lucas Verthein (remo) 
e Lais Nunes (wrestling), também agraciados pelos 
relevantes resultados alcançados durante o ano em suas 
respectivas modalidades.

Esporte, espírito de corpo e união marcaram a 
manhã de domingo, 28 de novembro, com a 33ª Corrida 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e 15ª do Corpo de 
Intendentes da Marinha. O evento ocorreu no Aterro do 
Flamengo e contou com a participação de quase mil 
inscritos, entre corredores individuais e pelotões militares 
e civis, que completaram percursos de 5Km e 10Km.

Além da corrida ao ar livre, o público também pôde 
visitar o mostruário montado pelo CFN, composto por 
Viatura Blindada sobre Rodas 8x8 Piranha; Lançador 
Múltiplo de Foguetes ASTROS e uma peça de Obuseiro 
Light Gun. 

Na ocasião, foram premiados os competidores 
mais bem colocados nas seguintes categorias: geral 
masculino; geral feminino; militar masculino; militar 
feminino; pelotões civis masculinos; pelotões civis 
femininos; e pelotões civis mistos.

O Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) foi premiado, em 25 de novembro, pelo 
Ministério da Defesa, em reconhecimento ao trabalho 
desenvolvido com crianças, jovens e adolescentes do 
Programa Forças no Esporte (Profesp) e do Projeto João 
do Pulo (PJP). A cerimônia de premiação foi realizada 
na Escola Superior de Defesa, em Brasília-DF, e contou 
com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro. 
No CEFAN, o Profesp e o PJP atendem, respectivamente, 
520 e 114 crianças, jovens e adolescentes, residentes 
em comunidades vizinhas e que vivem em situação de 
vulnerabilidade social.

CGCFN promove 
confraternização anual do 
Programa de Orientação 
e Acompanhamento à 
Carreira dos Oficiais do CFN

Comandante do Pessoal 
de Fuzileiros Navais visita 
militares internados no 
Hospital Naval Marcílio Dias

CGCFN homenageia 
idealizador do Museu do 
Corpo de Fuzileiros Navais

CTecCFN assina Acordo de 
Cooperação Técnica com 
a Universidade Federal de 
Goiás

O CGCFN promoveu, no dia 17 de novembro, uma 
confraternização entre orientadores e orientados do 
Programa de Orientação e Acompanhamento à Carreira 
dos Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais da área Rio, 
no CIASC. 

O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
AE (FN) Armando, proferiu palavras para os oficiais 
concludentes do Programa e ressaltou a importância da 
orientação para a carreira dos tenentes. Em seguida, foi 
apresentada uma palestra pela comissão do PODERH-
CFN sobre o valor essencial “honra”, trabalhado ao longo 
de 2021. Cerca de 200 oficiais participaram do evento, 
dentre eles 50 oficiais orientadores.

O Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CTecCFN) assinou, no dia 7 de outubro, um Acordo de 
Cooperação Técnica com a Universidade Federal de 
Goiás para desenvolver projetos que potencializem 
o poder de combate das tropas de Fuzileiros Navais. 
O primeiro projeto será o do Robô Expedicionário, 
uma plataforma de sensoriamento voltada para as 
tarefas de reconhecimento de Infantaria, Engenharia e 
Operações Especiais.

O Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais, Vice-
Almirante (FN) Roberto Rossatto, visitou, no dia 29 de 
novembro, militares internados no Hospital Naval Marcílio 
Dias. Na ocasião, o Almirante Rossatto cumprimentou 
os pacientes e seus familiares, expressando votos de 
ânimo e esperança a todos, além de ouvir relatos sobre 
as vivências pessoais e profissionais que cada um fez 
questão de mencionar.

“O Museu do CFN tem que estar sempre em 
condições de receber a visita da Rainha da Inglaterra, 
sábado à noite”, assim dizia o Capitão de Mar e Guerra 
do Quadro Técnico Paulo Roberto Marcos Quintão, 
encarregado do Museu do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) entre os anos de 1990 e 2004, e responsável por 
organizar o Museu do CFN, reformulando a metodologia 
empregada na historiografia da corporação e dando uma 
nova roupagem para a exposição do acervo. 

Confesso fã dos túneis históricos e apaixonado por 
tudo aquilo pertinente ao Museu do CFN, o Comandante 
Quintão, que faleceu no ano de 2013, recebeu uma 
homenagem do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais na tarde do dia 7 de dezembro. A cerimônia de 
descerramento da placa “Túnel Histórico Comandante 
Quintão” contou com a presença do Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, AE (FN) Armando, e dos 
familiares do Comandante Quintão.
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Responsabilidade Social

A Marinha do Brasil (MB), por meio do setor Comando-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, participou do evento de 
abertura oficial da Semana Preparatória do 5º Dia Mundial 
dos Pobres, realizado na Catedral Metropolitana do Rio de 
Janeiro, no Centro do Rio, no sábado, 6 de novembro. 

Este é o segundo ano consecutivo que a MB presta 
apoio ao evento, por meio de atividades como a montagem 
da estrutura de barracas e tendas de atendimento aos 
moradores de rua, além da execução de serviços como 
enfermaria e segurança. Ao longo da programação, foram 
disponibilizadas atividades diversas ao público-alvo, como 
emissão de documentos, vacinação, inclusive contra a 
Covid-19, banho, corte de cabelo, vestimenta, alimentação, 
dentre outras.

O Museu da Imigração da Ilha das Flores (MIIF), 
localizado no Complexo Naval da Ilha das Flores, no 
município de São Gonçalo-RJ, foi reaberto ao público 
no dia 4 de novembro, após longo período fechado para 
visitação pública, em virtude das restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19.

O MIIF integra o patrimônio histórico-cultural do 
Município de São Gonçalo e de cidades vizinhas como 
Itaboraí e Niterói, registrando a chegada de milhares de 
imigrantes que ajudaram a construir a identidade do país 
e a memória da mais antiga hospedaria oficial do Brasil.

As visitas são gratuitas e ocorrem de terça a domingo, 
nos horários de 10h e 14h. Agendamento e outras 
informações poderão ser obtidas pelo site www.miif.org.br 
ou por telefone (21)3707-9598/9504.

Marinha do Brasil apoia 
evento alusivo ao Dia 
Mundial do Pobre

Setor Comando-Geral 
realiza Semana de 
Responsabilidade Social

Museu da Imigração da Ilha 
das Flores inicia reabertura 
para visitas ao espaço 
culturalNo início do mês de outubro, o setor Comando-Geral 

do Corpo de Fuzileiros Navais promoveu uma semana 
de ações sociais na Fortaleza de São José, dedicadas ao 
público interno e externo. Foram realizadas doações de 
alimentos, apresentações musicais, campanha de doação 
de sangue e Missa alusiva ao Dia da Padroeira do Brasil.

CIAMPA promove “Um Dia de 
Fuzileiro Naval e Marinheiro” 
para pessoas com deficiência

O Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela 
Alves (CIAMPA), com o apoio da Diretoria de Assistência 
Social da Marinha, promoveu, no dia 26 de novembro, 
“Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro”, para pessoas 
com deficiência. 

Cerca de 300 pessoas participaram do evento, 
que teve como objetivo demonstrar, de forma lúdica e 
supervisionada, o cotidiano dos militares da Marinha do 
Brasil, em especial do Corpo de Fuzileiros Navais. Foram 
realizadas atividades de camuflagem; pista de cordas; 
visão noturna; exposição de mostruários de paraquedismo, 
mergulho, equipagem básica utilizada pelos Fuzileiros 
Navais e viaturas anfíbias; dentre outras.


