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Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

Estágio Básico de 
Instrutores de Recrutas 
forma 26 militares

Militares do CIAMPA concluem 
Curso Expedito de Técnica de Ensino

O Centro de Instrução Almi-
rante Milicíades Portela Alves 
(CIAMPA) realizou, no dia 13 
de agosto, a cerimônia de encer-
ramento do Estágio Básico de 
Instrutores de Recrutas (E-BIR) 
– Turma I/2019. Formaram-se no 
curso 26 militares e a primeira co-
locação foi para o Cabo Fuzileiro 
Naval de Comunicações Navais 
Renan Lima de Azevedo. O E-BIR 
tem como propósito padronizar 
e preparar as praças graduadas 
para o exercício das funções de 
instrutores no Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros Navais.

Militares do CFN participaram do Ades-
tramento Conjunto de Salto Livre Ope-
racional, promovido pelo Ministério da 
Defesa e coordenado pela Marinha do 
Brasil, de 16 a 27 de setembro

Militares do Batalhão Tonelero per-
correram correndo a Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília, no desfile de 
sete de setembro

O CIAMPA promoveu, em setembro, a pri-
meira visita dos familiares e amigos dos 315 
alunos do Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais - Turma II

O CFN participou, de 19 a 30 de agosto, da 
60ª edição da Operação UNITAS, exercício 
marítimo multinacional mais antigo organi-
zado pelos EUA, em conjunto com 11 países

O CPesFN e o CMatFN foram agraciados, no dia 22 de julho, durante a cerimônia de pre-
miação do Programa Netuno - VII Seminário de Práticas de Gestão, promovido pela DadM

O CGCFN promoveu, no dia 14 
de agosto, uma palestra sobre o tema 
“Compliance, Gerenciamento de Ris-
cos e Comentários sobre o Plano de 
Integridade da Marinha do Brasil”. 
O evento foi realizado no auditório 
do Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes (CEFAN) 
e transmitido por videoconferência 
para organizações militares e insti-
tuições previamente inscritas.

Cerca de 180 pessoas participa-
ram do evento, que teve como pro-
pósito contribuir para a divulgação e 
implementação do Plano de Integri-

dade da Marinha do Brasil, colaboran-
do para a manutenção de uma cultura 
sustentável de integridade institucio-
nal e para a prevenção, detecção e pu-
nição de fraudes, atos de corrupção, 
irregularidades e desvios de conduta.

CGCFN promove palestra sobre Compliance, 
Gerenciamento de Riscos e Plano de 
Integridade da Marinha do Brasil

Curso de Aperfeiçoamento Avançado de 
Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais 
realiza Exercício no Terreno em Macaé

O CIAMPA promoveu, no dia 21 de agosto, 
a cerimônia de conclusão do Curso Expedito de 
Técnica de Ensino/II 2019. O curso é oferecido 
pelo Centro de Instrução Almirante Sylvio de Ca-
margo (CIASC) que, pela primeira vez, ministrou 
as aulas nas instalações do CIAMPA para uma 
turma exclusiva formada por 30 militares que ser-
vem na organização militar. 

Primeiro colocado do curso, o Capitão de Cor-
veta (FN) Bruno Barbosa de Oliveira recebeu das 
mãos do comandante do CIASC, Contra-Almiran-
te (FN) Renato, o certificado em reconhecimento 
ao seu esforço. 

Companhia de Polícia do Batalhão 
Naval forma 33 alunos no Curso Es-
pecial de Segurança e Proteção de 
Autoridades 

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval reali-
zou, no dia 24 de setembro, a  cerimônia de formatura 
do Curso Especial de Segurança e Proteção de Autori-
dades, na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, no 
Centro do Rio.

Concluíram o curso com êxito 33 alunos, militares 
e civis, da Marinha do Brasil, com o Corpo de Praças 
da Armada; do Ministério da Defesa; da Polícia Militar 
do Estado do Rio de Janeiro; da Guarda Municipal da 
Cidade do Rio de Janeiro; e do Departamento Geral de 
Ações Socioeducativas (Degase).

O Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do CFN, no 
CIASC, realizou, de 21 a 31 de agos-
to, Exercício no Terreno, na região de 
Macaé-RJ. O exercício compreende a 
abordagem tática do terreno a partir 
de postos de observação pré-selecio-
nados, que permitem ao oficial-aluno 
consolidar os conhecimentos desen-
volvidos durante a condução dos te-
mas-base de assalto e incursão anfíbia.
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Operações Operações

Cerca de 1.900 militares partici-
param da Operação Formosa, no 
mês de julho, no campo de instru-
ção do município, em Goiás. Consi-
derado o maior exercício realizado 
pela Marinha do Brasil no Planalto 
Central, a operação visa manter as 
condições de pronto emprego dos 
Fuzileiros Navais. Para tanto, são 
empregadas aeronaves, veículos 
blindados, Carros Lagarta Anfíbios, 
mísseis superfície-ar, obuseiros de 
artilharia e lançadores múltiplos de 
foguetes “Astros”. Em todos os exer-
cícios são utilizadas munições reais.

A novidade este ano foi o em-
prego do Sistema Integrado de Co-
mando e Controle do Corpo de Fu-
zileiros Navais, que visa facilitar o 
gerenciamento das ações no campo 
de batalha, possibilitar a obtenção 
de dados, viabilizar a comunicação 
entre os elementos de combate e rea-
lizar ações de guerra eletrônica con-

tra forças adversas.
De acordo com o Oficial de Lo-

gística da FFE, Capitão de Fragata 
Leonel da Silva Júnior, o uso do sis-
tema, de fabricação israelense, re-
presenta a passagem completa das 
operações de fuzileiros navais para 
o meio digital. “Tudo antes era fei-

Em operação realizada no município de São Cristó-
vão, localizado a cerca de 20 km de Aracaju-SE, 41 mili-
tares do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 
participaram, em 29 de agosto, do Exercício de Fogos, 
com utilização de morteiros de calibre 60mm e granadas 
de efeito iluminativo.

A atividade teve como objetivo preparar os militares 
para o manuseio desse tipo de arma e munição, que são 
empregadas em operações de caráter defensivo e ofen-
sivo, facilitando o deslocamento da tropa de Fuzileiros 
Navais em condições de visibilidade reduzida O exercí-
cio teve a cobertura da imprensa sergipana, que transmi-
tiu parte do treinamento ao vivo.

Fuzileiros Navais realizam treinamento com morteiros 
em Sergipe

Operação Formosa 2019 reúne 1.900 militares no 
Planalto Central

Cento e vinte Fuzileiros Na-
vais do 2º Batalhão de Opera-
ções Ribeirinhas estão sendo 
capacitados, desde 29 de agosto, 
para integrarem as equipes de 
combate aos incêndios nas re-
giões atingidas pelas queimadas 
na Amazônia. O adestramento, 
ministrado por brigadistas do 
Corpo de Bombeiros Militar, 
tem por finalidade orientar os 

Batalhão de Engenharia 
de Fuzileiros Navais 
participa da Operação 
Rio Branco

O Batalhão de Engenharia de 
Fuzileiros Navais participou, de 
9 a 16 de agosto, da “Operação 
Rio Branco”, com um destaca-
mento da Companhia de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica (NBQR). O exercício 
teve por objetivo realizar o ades-
tramento conjunto em Operações 
de Defesa NBQR, com atuação 
das três Forças. 

Durante o exercício, foram 
empregadas tropas e meios es-
pecializados em DefNBQR, em 
atividades de reconhecimento, 
identificação e descontaminação 
de pessoal e equipamentos. 

Fuzileiros Navais auxiliam no combate aos incêndios 
na Amazônia

Fuzileiros Navais em sua capacita-
ção para combater focos de incên-
dio florestal na região. Recebem, 
também, instruções de busca e sal-
vamento, que poderão ser empre-
gadas durante a “Operação Verde 
Brasil”, estabelecida pelo Minis-
tério da Defesa, que determina o 
emprego das Forças Armadas na 
Garantia da Lei e da Ordem Am-
biental e ações subsidiárias.

Demonstração Operativa
Em 12 de julho, ocorreu a de-

monstração operativa da “Opera-
ção Formosa”, aberta para auto-
ridades, jornalistas e convidados. 
O intuito foi apresentar uma 
síntese das principais atividades 
realizadas pelos fuzileiros navais. 
O evento teve início com uma 
simulação de descontaminação 
de agentes nucleares, biológicos, 
químicos e radiológicos, seguida 
de uma visita guiada ao hospital 
de campanha montado no even-
to. Houve ainda apresentação de 
manobra tática, com blindados e 
outros sistemas de armas.

to de modo analógico, por meio de 
rádio e voz. Ainda estamos em fase 
de testes e a aquisição representará 
a modernidade para nossas opera-
ções”, declarou.

Outro fato inédito na operação foi 
a participação de uma oficial mulher 
comandando um pelotão de infanta-
ria. A Segundo-Tenente (FN) Liana 
Arduíno de Magalhães falou sobre 
sua experiência à frente de 44 mili-
tares. “Liderar um pelotão está sen-
do gratificante, estou vibrando. Essa 
operação é bem maior do que os trei-
namentos que eu tive. Estou muito 
feliz”, declarou.

Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 
Governador sedia treinamento da 
Polícia Federal

A partir de uma parceria es-
tabelecida entre a Base de Fu-
zileiros Navais da Ilha do Go-
vernador (BFNIG) e a Polícia 
Federal (PF), treinamentos de 
armamento e tiro para agen-
tes, delegados, peritos, entre 
outros funcionários da PF, vêm 
sendo conduzidos nas instala-
ções da Base. No mês de agos-
to, três turmas, cada uma com 
aproximadamente 25 alunos, 
realizaram o adestramento de 
“operador de fuzil de mira ho-
lográfica”, que tem a duração 

de dois dias e compreende par-
te teórica e prática.

A BFNIG, organização militar 
responsável pela capacitação de 
militares de toda a Marinha em 
armamento e tiro, cedeu suas 
instalações para a Polícia Fede-
ral realizar o treinamento de seu 
pessoal, principalmente para ar-
mas longas. Em contrapartida, a 
PF concedeu vagas nesses ades-
tramentos para os militares Fu-
zileiros Navais, instrutores da 
linha de tiro da BFNIG.
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Matéria de capa Matéria de capa 

A responsabilidade socioambiental vem ganhando 
cada vez mais espaço no Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN). Para coordenar e centralizar as diversas ações 
que estão sendo implementadas por Organizações Mi-
litares (OM) de todo o país, o CFN lançou um Plano de 
Sustentabilidade, batizado de “CFN Transforma”.

O Plano estabelece práticas de sustentabilidade e 
racionalização de gastos e processos, além de estimu-
lar a reflexão e a mudança de atitudes de militares e 
servidores civis, para que incorporem a responsabili-
dade socioambiental em sua rotina de trabalho. Um 
exemplo é a substituição do copo descartável por ca-
necas próprias de cada militar, prática que está sen-
do adotada em todas as OM do CFN. “Nossa proposta 
é sensibilizar o público interno e estimular pequenas 
mudanças, que somadas farão toda a diferença não só 
para a Marinha do Brasil, mas para a sociedade como 
um todo”, afirmou o Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Alexan-
dre José Barreto de Mattos. 

Além de aspectos como gestão ambiental e sensibi-
lização de militares, o “CFN Transforma” também en-
globa outras vertentes, como uso racional dos recursos 

naturais e bens públicos, gestão e descarte adequado 
de resíduos, qualidade de vida no ambiente de traba-
lho e construções sustentáveis. As novas licitações para  
construções que envolvem infraestrutura, por exem-
plo, já contemplam parâmetros sustentáveis, priorizan-
do ao máximo o aproveitamento de recursos naturais, 
como painéis de energia solar e sistema de captação 
e reutilização de água da chuva. No Centro de Instru-
ção Almirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA), foram 
concluídas recentemente as obras para a construção de 
um alojamento autossustentável, que conta com a ins-
talação de um sistema solar fotovoltaico. 

Corpo de Fuzileiros Navais lança Plano de Sustentabilidade
Outro exemplo bem-sucedido na adoção de práti-

cas sustentáveis é o Centro de Educação Física Almi-
rante Adalberto Nunes (CEFAN), que, no ano de 2017, 
tornou-se a primeira instituição pública do país a re-
ceber a Certificação Whole-Transdisciplinary Sustai-
nability de tecnologias sustentáveis. O certificado foi 
concedido devido às reformas nos campos de futebol 
e à construção do Centro Nacional de Levantamento 
de Pesos, que utilizam em suas instalações os sistemas 
fotovoltaico e de reutilização da água da chuva, bem 
como o emprego de lâmpadas de LED, reduzindo, sig-
nificativamente, os gastos com água e energia elétrica.  

Sistema de reaproveitamento de água 
da chuva utilizado no CEFAN contribui 
para a redução de gastos

Uso de painéis solares é uma das medidas priori-
zadas pelo CFN em novas construções

No CIASC, as instalações de barreiras aju-
dam na preservação da Baía da Guanabara, 
impedindo a chegada de sólidos flutuantes

O CIASC também conta com instalação de 
painéis de energia solar

O Batalhão Naval produz seu próprio sabão 
a partir de óleo de cozinha reaproveitado

No Centro Tecnológico do CFN há um sistema de cap-
tação e reaproveitamento de águas pluviais. A água 
pluvial é armazenada numa caixa de 25mil litros e 
utilizada para lavagem de viaturas e do pátio da OM

No CIAMPA, foi instalado um sistema de energia solar 
fotovoltaico no prédio de uma companhia de Alunos 
do Curso de Formação de Soldados

De acordo com o Plano de Sustentabilidade, cada 
Organização Militar do CFN terá uma assessoria de ges-
tão ambiental, com militares qualificados para plane-
jar e conduzir atividades que estejam de acordo com 
as diretrizes previstas no documento. A qualidade de 
vida do militar em seu ambiente de trabalho também é 
uma das atribuições do setor. “O encarregado do setor 
deve se preocupar em dar as melhores condições de 
trabalho para seus militares. E isso vai desde a preocu-
pação com luminosidade e instalações adequadas no 
ambiente de trabalho até o incentivo à prática de ati-
vidades físicas e cuidados com a saúde”, exemplifica o 
Almirante Alexandre.

O Plano de Sustentabilidade do CFN pode ser aces-
sado no site do CGCFN: www.marinha.mil.br/cgcfn

Confira outras iniciativas de sustentabilidade que vêm 
sendo implantadas em Organizações Militares do CFN:
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CFN no Mundo

Fuzileiros Navais brasileiros auxiliam na 
liberação de terras da ameaça de minas 
antipessoal na Colômbia

No dia 24 de julho, foi realizada 
uma solenidade alusiva à liberação 
de mais três municípios da ameaça de 
minas antipessoal, no povoado de Los 
Palmitos, na Colômbia. Na ocasião, o 
Comandante de Infatería de Marina 
da Armada da República da Colôm-
bia (ARC) agradeceu o trabalho de-
senvolvido pelos oficiais da Marinha 
do Brasil (MB).

Estiveram presentes na cerimônia 
autoridades das Ações Integrais con-
tra as Minas Antipessoal na Colôm-
bia, sendo a MB representada pelo CC 
(FN) Caldas, instrutor de Desmina-
gem Humanitária da ARC.

CGCFN proporciona intercâmbio a Aspi-
rantes Fuzileiros Navais da Escola Naval

Com o objetivo de ampliar o 
conhecimento sobre as atividades 
profissionais e as oportunidades de 
carreira existentes para os jovens 
oficiais Fuzileiros Navais, o CGCFN 
proporcionou, no mês de julho, um 
intercâmbio nos Estados Unidos ao 
1º e ao 2º colocados do último ano 
da Escola Naval, Aspirante (FN) 
Leonardo Ikeuti e Aspirante (FN) 
Abner Santos Feu de Abreu, respec-
tivamente.

A viagem teve duração de cinco 
dias, período em que os alunos pu-
deram conhecer a estrutura orga-
nizacional do United States Marine 
Corps (USMC) e visitar algumas de 
suas instalações. 

Mundo no CFN

CGCFN promove Encontro de Almirantes no CIASC CGCFN promove 
Encontro de 
Capitães de Mar e 
Guerra FN 2019

Representantes da Marinha do 
Brasil e do United States Marine Corps 
(USMC) se reuniram no intercâmbio 
Subject Matter Expert Exchange (SMEE), 
realizado de 29 de julho a 1º de agos-
to, no Comando do Desenvolvimento 
Doutrinário do Corpo de Fuzileiros 
Navais.

O objetivo do encontro pioneiro 
foi promover a troca de experiências 
entre militares de Operações de In-
formação e Operações Psicológicas 
(OpPsc) sobre assuntos relacionados 
à doutrina e à estrutura das OpPsc na 
Marinha do Brasil e no USMC.

O Suboficial-Mor do Coman-
do-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CGCFN), Francisco 
Gleison Ferreira dos Santos, re-
presentou a Marinha do Brasil 
no Seminário de Suboficiais Su-
periores 2019, realizado de 20 a 
22 de agosto em Natal – RN. O 
evento fez parte da Conferência 
Sul-Americana de Defesa, patro-
cinada pelo Comando Sul dos Es-
tados Unidos da América e pelo 
Ministério da Defesa do Brasil.

Como parte da programação da 
60ª edição da Operação UNITAS, o 
Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais recebeu nos dias 28 e 29 
de agosto, respectivamente, a visita 
do Comandante da Infantaria da Ar-
mada Argentina, Contra-Almirante 
Infante de Marinha Humberto Mario 
Dobler, e do Comandante do U.S. 
Marines Corps Forces, South (MAR-
FORSOUTH), Major-General Micha-
el F. Fahey III.

Intercâmbio de Operações 
Psicológicas contribui para 
aperfeiçoamento da dou-
trina de Fuzileiros Navais

Suboficial-Mor do CGCFN 
representa a Marinha do 
Brasil durante Conferência 
Sul-Americana de Defesa 

CGCFN recebe visita do Coman-
dante da Infantaria da Armada 
Argentina e do Comandante do 
MARFORSOUTH

Contra-Almirante Fuzileiro 
Naval realiza visita oficial à 
Base do Marine Corps em 
Camp Lejeune - EUA

Representando o Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Alexan-
dre, o Contra-Almirante (FN) Edu-
ardo realizou, na semana entre 5 e 9 
de agosto, uma visita oficial à maior 
base de treinamento militar do United 
States Marine Corps (USMC), o Corpo 
de Fuzileiros Navais americano, em 
Camp Lejeune, na costa leste dos Es-
tados Unidos. 

A visita teve como objetivo estrei-
tar os laços entre as instituições, que 
já possuem diversas iniciativas de co-
operação em andamento e outras em 
fase de estudo.

Oficial do CFN participa do exercício 
“Clima Frío”, no Chile

Representando o 
Comandante da Marinha, 
Comandante-Geral do 
CFN faz visita oficial à 
Colômbia

Representando o Comandante 
da Marinha, o Comandante-Geral 
do CFN, Almirante Alexandre, re-
alizou visita oficial à Colômbia en-
tre os dias 22 e 26 de julho. A visita 
teve como objetivo prestigiar a Ar-
mada Nacional da Colômbia, que 
completou 196 anos de criação no 
dia 24 de julho.

O Capitão-Tenente (FN) Vitor 
Rodrigues de Moura, oficial de 
intercâmbio do Corpo de Fuzi-
leiros Navais junto à Brigada 
Anfíbia Expedicionária do Cor-
po de Infantaria de Marinha da 
Armada do Chile, participou, de 

Aconteceu no CFN

“O momento do Corpo de Fuzi-
leiros Navais na Marinha está muito 
positivo, permitindo que grandes ini-
ciativas sejam implementadas”. Com 
esse tom de otimismo, o Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Alexan-
dre José Barreto de Mattos, realizou 
a palestra de boas vindas aos 36 al-
mirantes Fuzileiros Navais veteranos 

Cerca de 60 Oficiais Supe-
riores reformados e da reserva 
participaram do Encontro de 
Capitães de Mar e Guerra 2019, 
organizado pelo Comando-
-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CGCFN) e realizado no 
Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC), na 
manhã do dia 7 de agosto. 

Durante a programação, os 
Oficiais percorreram as instala-
ções do CIASC, acompanhados 
pelo Comandante-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais.

que participaram do encontro anual 
promovido pelo CGCFN, na manhã 
do dia 8 de agosto, no CIASC.

O objetivo do tradicional encontro 
é propiciar uma oportunidade de con-
fraternização entre os oficiais-generais 
que já deixaram o Serviço Ativo da 
Marinha e permitir-lhes que acompa-
nhem e participem das recentes con-
quistas do Corpo.

23 de julho a 17 de agosto, do 
exercício operativo "Clima Frío" 
no extremo sul do Chile. Este é 
um dos principais treinamentos 
da Brigada Anfíbia Chilena, que 
visa ao treinamento em técni-
cas, táticas e procedimentos de 
clima frio.
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Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal 
realiza projetos na Escola Estadual Doutor 
Graciliano Lordão

Responsabilidade Social

Com o objetivo de celebrar o Dia 
Nacional de Luta da Pessoa Com De-
ficiência, comemorado em 21 de se-
tembro, o Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Salvador realizou, no dia 
19 do mesmo mês, o evento “Um Dia 
de Fuzileiro Naval e Marinheiro para 
Pessoas com Deficiência”. 

A programação incluiu apresenta-
ções da Banda de Música e do Pelotão 
de Ordem Unida Silenciosa, mostruá-
rios de viaturas e equipamentos, ofici-
nas de camuflagem e pintura, além de 
pistas de circuito e brincadeiras.

Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Salvador 
celebra Dia Nacional 
de Luta da Pessoa Com 
Deficiência

O Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Natal realizou, 
de 29 de julho a 6 de agosto, 
reforma na Escola Estadual 
Doutor Graciliano Lordão, be-
neficiando cerca de 500 estu-
dantes do bairro das Quintas. 

Atletas da Marinha do Brasil conquistam 43 me-
dalhas nos Jogos Pan-Americanos 2019

Marinha do Brasil assina acordo de cooperação com Comitê 
Paralímpico Brasileiro

Esporte

Transformar o Centro de 
Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN) em 
referência no treinamento para-
límpico é uma das metas estabe-
lecidas no acordo de cooperação 
entre a Marinha do Brasil (MB) e 
o Comitê Paralímpico Brasileiro 

(CPB), firmado na tarde do dia 
17 de setembro, na sede da orga-
nização militar, situada na Ave-
nida Brasil, no Rio de Janeiro.  

A parceria tem como princi-
pais objetivos detectar e desen-
volver novos talentos esportivos 
para o alto rendimento; habilitar 
e capacitar treinadores paralím-
picos; realizar nas instalações do 
CEFAN as modalidades para-
límpicas de natação, tiro espor-
tivo, atletismo e halterofilismo, 
sendo que essas duas últimas já 
vêm sendo desenvolvidas com o 
auxílio da Associação Vencedo-
res Adaptados.

O excelente desempenho que 
os atletas paralímpicos vêm ob-

Os atletas integrantes do Pro-
grama Olímpico da Marinha 
(PROLIM) alcançaram um excelen-
te resultado nos Jogos Pan-Ameri-
canos 2019, disputados na cidade 
de Lima, no Peru, entre os dias 26 
de julho e 11 de agosto. Foram 31 
medalhas conquistadas nas provas 
individuais e 43 considerando as 
provas em equipe, contribuindo 
para o Time Brasil alcançar a 2ª co-
locação geral no quadro de meda-
lhas, seu melhor desempenho na 
história dos Jogos.

Marinha do Brasil promove sexta edição do evento 
“Um Dia de Fuzileiro Naval e Marinheiro” para pes-
soas com deficiência

Uma manhã de brincadeiras, mú-
sica, esportes e aventuras: assim foi o 
evento “Um Dia de Fuzileiro Naval 
e Marinheiro para pessoas com defi-
ciência”, realizado no dia 17 de agos-
to, no Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
localizado na Penha-RJ. O evento, 
que integra o calendário anual do Co-
mando-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CGCFN), já está em sua sexta 
edição.

Promovido pela Marinha do Brasil 
(MB), em parceria com o Abrigo do 
Marinheiro, o Instituto Nacional de 
Surdos, o Projeto Special Sports Kids e 
os grupos Mundo Azul, Compartilha 
e Kephas, o evento contou com a par-
ticipação de cerca de mil pessoas, sen-
do 300 crianças, jovens e adultos com 
deficiência, acompanhados de seus 
responsáveis. 

Na ocasião, pais e filhos se diverti-
ram em atividades como arvorismo, 
oficinas de camuflagem, de desenho, 
de instrumentos musicais, esportes, 
pintura e brinquedos infláveis. Os 
participantes também tiveram a opor-
tunidade de conhecer por dentro as 
viaturas blindadas do CFN e um heli-
cóptero da Marinha do Brasil, e passe-
ar na viatura PIRANHA.

CIAMPA doa alimen-
tos arrecadados em 
evento

O Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves doou, no dia 
7 de agosto, mais de cem quilos de ali-
mentos não perecíveis para a Paróquia 
Nossa Senhora da Paz, em Campo 
Grande. Os alimentos foram arreca-
dados durante campanha promovida 
no evento social “Arraiá do CIAMPA”, 
realizado no dia 1º de agosto. 

tendo no cenário desportivo na-
cional e internacional pôde ser 
confirmado recentemente nos VI 
Jogos Parapan-americanos em 
Lima, no Peru, quando os atle-
tas brasileiros conquistaram 308 
medalhas, sendo 124 ouros. 

XVII Regata do 
Corpo de Fuzileiros 
Navais movimenta 
Centro do Rio

O Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) promoveu 
no sábado, 3 de agosto, a 
XVII Regata de Remo em Es-
caler do Corpo de Fuzileiros 
Navais, na Praça Mauá, Cen-
tro do Rio de Janeiro. 

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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Destaques

Corpo de Fuzileiros Navais inaugura Núcleo de Implantação 
do Centro de Intendência da Marinha em Parada de Lucas

O Corpo de Fuzileiros Navais 
inaugurou, no dia 5 de agosto, o Nú-
cleo de Implantação do Centro de In-
tendência da Marinha em Parada de 
Lucas, situado na mesma região onde 
está localizado o Centro Tecnológico 
do Corpo de Fuzileiros Navais, na 
Zona Norte do Rio de Janeiro. Presi-
dida pelo Comandante do Material 
de Fuzileiros Navais, Vice-Almirante 
(FN) Jorge Armando Nery Soares, a 
cerimônia de ativação do Núcleo con-
tou com a presença do Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Alexan-
dre José Barreto de Mattos, dentre ou-
tras autoridades militares.

O Núcleo de Implantação do Cen-
tro de Intendência da Marinha em 
Parada de Lucas está subordinado ao 
Departamento de Abastecimento do 

Corpo de Fuzileiros Navais inicia fase de testes com novo 
uniforme camuflado

Comando do Material de Fuzileiros 
Navais e tem como responsabilida-
de promover os estudos relativos à 
estrutura física, organizacional e or-
çamentária do Centro de Intendência 
da Marinha em Parada de Lucas, pre-

A Marinha do Brasil, represen-
tada pela Diretoria de Abasteci-
mento da Marinha e o Comando 
do Material de Fuzileiros Navais 
(CMatFN), vem trabalhando para 
aprovar, em breve, o novo unifor-
me operativo do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CFN). A fase inicial de 
testes começou no dia 8 de julho, no 
Batalhão de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais – Batalhão Tone-
lero. O novo camuflado também foi 
utilizado, em caráter experimental, 
por um pelotão de Fuzileiros Na-
vais durante a Operação Formosa, 
entre os dias 8 e 17 de julho, no mu-

nicípio de Formosa-GO.
A Gerência de Equipagens Ope-

rativas do CMatFN está à frente do 
projeto e vem trabalhando intensa-
mente para testar e aperfeiçoar o 
uniforme, produzido em parceria 
com as empresas SENAI/CETIQT, 
que cuida do projeto e da integra-
ção da cadeia de fornecimento; 
Santista, responsável pelo desen-
volvimento tecnológico e pelas 
funcionalidades do tecido; e BDS 
Confecções, encarregada do desen-
volvimento do projeto e da confec-
ção do uniforme. 

As características modernas do 
tecido NYCO, utilizado pelas prin-
cipais Forças Armadas do mundo, 
como a dos Estados Unidos da 
América, representam a princi-
pal diferença do atual para o novo 
camuflado. É o que diz o Geren-
te de Equipagens Operativas do 
CMatFN, Capitão de Mar e Guer-
ra (RM1-FN) Figueiredo. “O novo 
camuflado possui um tecido muito 
confortável, com propriedades tér-

micas, que distribuem melhor o ca-
lor pelo corpo, repelente de insetos 
e antimicrobiana. Também é resis-
tente e de alta durabilidade, entre 
outros benefícios”. 

Outra diferença importante é 
que o novo camuflado será confec-
cionado em dois padrões de cores. 
O atual será mantido para emprego 
em operações ribeirinhas, devido 
às especificidades do ambiente de 
selva e sua vegetação mais escura. 
Para atuação em área urbana e ru-
ral, onde o cenário é mais claro, foi 
produzida uma cor com predomi-
nância de tons em bege, cinza e ver-
de-claro, ideal, por exemplo, para 
uso durante operações de Garantia 
da Lei e da Ordem. 

Os testes continuarão ao longo 
deste ano, de modo a verificar seu 
desempenho nos diversos biomas 
existentes no país. A próxima pre-
visão de utilização do novo camu-
flado será durante a Operação Dra-
gão, que ocorrerá em novembro.

visto para ser inaugurado no início 
de 2020. Ao Núcleo, também cabe a 
tarefa de capacitar os militares que 
farão parte da tripulação do novo 
Centro.


