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Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

A Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros 
Navais foi uma das atrações durante a 
inauguração da árvore de Natal do Barra 
Shopping, no dia 26 de outubro

O 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros 
Navais e o 1º Batalhão de Operações Ribei-
rinhas foram condecorados, em outubro e 
novembro, com a Ordem do Mérito Naval

A Fortaleza de São José da Ilha das Co-
bras sediou a comemoração da Marinha 
do Brasil alusiva ao Dia Marinheiro, em 
13 de dezembro

Atletas da Marinha do Brasil foram 
agraciados durante a 21ª edição do 
Prêmio Brasil Olímpico, na noite de 10 de 
dezembro, na Cidade das Artes (RJ)

O CIASC realizou, no dia 18 de dezembro, a cerimônia de formatura de 915 militares em 
cursos de carreira ocorridos ao longo do ano

O Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) realizou, no dia 18 de dezem-
bro, a cerimônia de formatura dos 
cursos de carreira conduzidos pelo 
Centro de Instrução Almirante Syl-
vio de Camargo (CIASC) no ano de 
2019. Presidida pelo Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra 
Ilques, a solenidade contou com a 
presença do Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, Almi-
rante de Esquadra (FN) Alexandre, e 
autoridades militares. 

A ocasião marcou a formatu-
ra de 62 oficiais no Curso Especial 
de Aperfeiçoamento Avançado do 
CFN, sendo um da Argentina, um 
dos Estados Unidos e um do Se-
negal; de cinco militares no Curso 
Especial de Comandos Anfíbios; de 
398 militares no Curso de Aperfei-
çoamento de Praças Fuzileiros Na-
vais; e de 415 militares no Curso de 
Especialização de Praças Fuzileiros 
Navais, sendo um do Uruguai e 
um do Senegal.

Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo realiza 
formatura de cursos de carreira

Marinha do Brasil forma 65 Oficiais e 589 Praças FN em 2019
A Marinha do Brasil formou, 

em 2019, 37 Guardas-Marinha 
na Escola Naval e 28 Oficiais 
Fuzileiros Navais no Centro 
de Instrução Almirante Wan-
denkolk. No Corpo de Praças, 
formaram-se, no segundo se-
mestre de 2019, 379 militares, 
sendo 295 no CIAMPA e 84 no 
CIAB. Aos recém-incorporados, 
somam-se 210 Soldados Fuzi-
leiros Navais formados no pri-
meiro semestre, totalizando 589 
novas Praças do Corpo de Fuzi-
leiros Navais entregues à Mari-
nha do Brasil no ano de 2019.

1º colocado: 
GM (FN) Leonardo Ikeuti

1º colocado: 
SD-FN Felipe Maximo Vidal da Rocha

1º colocado:
 SD-FN João Vianei Taveira de Sousa

Escola Naval

CIAMPA

CIAB

CIAW

1º colocado: 
2ºT (AFN) Nei Lins

1º colocado: 
2ºT (QC-FN) Silva Filho
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Ensino Operações

O Batalhão de Artilharia de Fuzi-
leiros Navais realizou os exercícios 
ESFOG-ART e E-QTEsp-Art-Of no 
Campo de Instrução de Gericinó 
(CIG), no Rio de Janeiro-RJ, de 
30 de setembro a 4 de outubro, 
com duas baterias de obuseiros 
105mm desdobradas no terre-
no. Foram empregados 180 mi-
litares, 12 viaturas operativas e 
9 obuseiros 105mm L118 light 
gun, que tem a capacidade de 
atingir alvos a até 21 quilôme-
tros de distância. 

Durante o exercício, foi empre-
gado o Sistema COMBAT-NG, 
que está em processo de aqui-

Novo Sistema Integrado de Comando de Controle 
do CFN é empregado em exercício

sição pelo Comando do Material de Fuzileiros Na-
vais e faz parte do Sistema Integrado de Comando 
de Controle do CFN (SIC2CFN). O sistema contem-
pla equipamentos para uma bateria de obuseiros 105 
mm L118 Light Gun, os quais possibilitam a realiza-
ção do tiro de artilharia com maior rapidez e preci-
são, uma vez que a transmissão de informações é fei-
ta majoritariamente via dados, integrando a Central 
de Tiro, a linha de fogo e o observador do tiro, que 
visualiza os impactos nos alvos.

O Batalhão contou com o apoio de diversas Orga-
nizações Militares da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra, em especial do Batalhão Logístico de Fuzileiros 
Navais e do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Na-
vais, bem como do Grupamento de Fuzileiros Navais 
do Rio de Janeiro. Na ocasião, os segundos-tenentes, 
concludentes do Estágio de Qualificação Técnica Es-
pecial em Artilharia de Campanha para oficiais, pu-
deram colocar em prática os ensinamentos adquiri-
dos, executando missões de tiro com granada.

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.

CGCFN promove workshop sobre novos desafios no controle de distúrbios

O Curso Especial de Coman-
dos Anfíbios realizou, de  13 a 26 
de outubro, exercício na área do 
Comando do 6º Distrito Naval, 
em continuidade às atividades 
curriculares previstas para a 4ª 
fase do curso. Nos primeiros 
dias, os oito alunos tiveram ins-
truções sobre o ambiente opera-
cional do Pantanal, ministradas 
pelo Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Ladário, na Área de 
Adestramento do Rabicho. Em 
seguida, colocaram em prática 
os conhecimentos adquiridos 
ao longo das aulas, efetuan-

O Centro de Operações de Paz de Caráter Naval 
(CopPazNav) formou, no dia 4 de outubro, 47 mulhe-
res da Marinha do Brasil, de outras Forças e integran-
tes civis do meio acadêmico no 3º Estágio de Ope-
rações de Paz para Mulheres. O Estágio foi iniciado 
no dia 25 de setembro com uma aula ministrada pela 
Contra-Almirante (Md) Dalva. Realizado uma vez 
por semestre, o curso busca disseminar conhecimen-
tos sobre operações de paz entre o público feminino, 
além de contribuir para a participação das mulheres 
nesse tipo de missão, para que assumam postos de 
liderança, reforcem o empoderamento feminino e co-
laborem no combate à violência contra a mulher.

Marinha forma 3ª turma do Estágio de Operações de Paz 
para Mulheres

Curso Especial de Comandos Anfíbios 2019 realiza exercício em Ladário

“Novos desafios para o preparo e o emprego do 
Corpo de Fuzileiros Navais no Controle de Distúr-
bios” foi o tema do workshop promovido pelo Coman-
do-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN), em 
coordenação com o Comando de Operações Navais, 
nos dias 4 e 5 de dezembro, na sede do CGCFN, na 
Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. Durante a 
programação, organizações militares da Marinha do 
Brasil apresentaram trabalhos com temas afetos ao as-
sunto em pauta, como as capacidades atuais da Força 
para o emprego em controle de distúrbios; aspectos 
legais; considerações doutrinárias e tópicos relativos 
ao tipo de material empregado nesta atividade. Em se-
guida, foram conduzidas mesas temáticas, nas quais 
os participantes puderam debater pontos referentes 
às suas respectivas áreas de atuação para, ao final, 
propor ações em resposta aos desafios identificados.

do planejamento e execução de 
uma operação, considerando as 
especificidades do Pantanal e 
interagindo com meios navais, 
aeronavais e de fuzileiros na-
vais do Com6ºDN. A operação 
contou com o apoio do Navio de 
Apoio Logístico “Potengi” para 
ações de transporte, interdição 
fluvial e apoio de fogo; e do 4º 
Esquadrão de Helicópteros de 
Emprego Geral, que ficou em 
condições de realizar evacuação 
aeromédica, além de instruções 
de halocasting e penca. O Curso 
Especial de Comandos Anfíbios, 

criado em 1972, é ministrado no 
CIASC desde o ano 2000 e tem 
por finalidade capacitar oficiais 
e praças a planejar e executar 
operações especiais.
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Matéria de capa Matéria de capa 

Combater as manchas de óleo que atingiram o litoral do 
país vem sendo uma das prioridades do Corpo de Fuzileiros 
Navais nos últimos meses. Em apoio à “Operação Amazô-
nia Azul, Mar Limpo é Vida!”, cerca de 700 militares de uni-
dades subordinadas à Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) 
partiram do Rio de Janeiro em direção a diversos pontos 
do litoral brasileiro para atuar na recuperação de áreas ma-
rítimas atingidas e prestar ajuda humanitária à população 
afetada. No total, 1.200 Fuzileiros Navais de todo o Brasil 
participaram da operação.

A “Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida!” foi de-
flagrada no dia 4 de novembro pela Marinha do Brasil, em 
parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis e com o Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis. Um Grupo de 
Acompanhamento e Avaliação (GAA) foi criado para coorde-
nar o trabalho, que conta com o apoio do Exército Brasileiro, 
da Força Aérea Brasileira, do Instituto Chico Mendes de Con-
servação e Biodiversidade, da Polícia Federal, da Petrobras, 
da Defesa Civil e de outras instituições e agências federais, 
estaduais e municipais, além de empresas e universidades.

De acordo com o coordenador do GAA, Almirante de Es-
quadra Marcelo Francisco Campos, Diretor-Geral de Nave-
gação, a situação está controlada: a maior parte das praias 
atingidas já está limpa e a quantidade de óleo é cada vez 
menor. O Comandante da FFE, Vice-Almirante (FN) Pau-
lo Martino Zuccaro, ressaltou que foram empregados três 
Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais na resposta 
ao desastre ambiental e um Destacamento de Segurança 
para apoio ao Comando do 4º Distrito Naval (DN).

Inicialmente, foi projetada em terra uma Unidade An-
fíbia (UAnf), que estabeleceu bases nas cidades de Suape 
e Tamandaré para atuar no litoral pernambucano e norte-
-alagoano. A partir da cidade de Ihéus, um Elemento Anfí-
bio (ElmAnf) operou na costa baiana, desde Caravelas até 
Morro de São Paulo. Posteriormente, um segundo ElmAnf 
foi constituído e seguiu a bordo do Porta-Helicópteros 
Multipropósito Atlântico para o Ceará.

As principais tarefas realizadas em todo o litoral foram a 
limpeza e o monitoramento de praias, arrecifes, estuários e 
manguezais, bem como a investigação de possíveis casos de 
enfermidades nas populações locais em decorrência do con-
tato com o óleo. A Força também contribuiu com pessoal e 
material para a composição da Força-Tarefa de Operações Es-
peciais e a Força-Tarefa de Guerra Cibernética, ambas sob a 
responsabilidade do Comando Naval de Operações Especiais.

Dando continuidade às atividades, a FFE está partici-
pando da “Operação Verão” com equipes móveis coloca-

Fuzileiros Navais atuam na “Operação Amazônia Azul, Mar Limpo é Vida!”

10 de novembro: Chegada do Grupamento Operativo 
com 700 militares da FFE ao Porto de Suape, no litoral de 
Pernambuco. O Grupamento Operativo de Fuzileiros Na-
vais de Pernambuco percorreu 17 praias e 10 manguezais 
ao longo de 18 dias de operação, recolhendo 4.105,8Kg de 
resíduos oleosos;

2 de novembro: Mergulhadores da Marinha e Fuzilei-
ros Navais recolheram resíduos de óleo em São José da 
Coroa Grande-PE, na divisa de Pernambuco e Alagoas;

11 de novembro: Primeiro dia de atuação em Pernambuco. 
Foram realizadas ações de limpeza nas praias de Gaibu e 
Xaréu, nos manguezais de Sinharém, Ipojuca, Massangana 
e Mambucabas, e nos arrecifes de Coroa Grande, Cupe e 
Muro Alto. Equipes móveis de saúde atuaram em Barra do 
Sirinhaém. Também foram realizadas Ações Cívico-Sociais 
nas localidades visitadas;

6 de novembro a 16 de dezembro: O Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais – Bahia, nucleado no 
2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais, contou 
com 321 militares, que atuaram em diversas localida-
des da Bahia, como Ilhéus, Caravelas, Maraú e Valença;

8 de novembro: Um destacamento com 125 militares che-
gou a Belém por via terrestre, fixando-se no 2º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas. As equipes apoiaram atividades re-
lacionadas à segurança da navegação aquaviária, com foco 
na segurança dos Portos de Vila do Conde e Santana. 

14 de novembro: Chegada de 244 militares da FFE ao 
Porto de Ilhéus-BA. Eles realizaram a limpeza e o mo-
nitoramento dos manguezais, arrecifes e praias entre as 
cidades de Caravelas e Ilhéus, no litoral sul baiano;

16 de novembro: Uma equipe com 60 Fuzileiros Na-
vais e 14 mergulhadores partiu em direção à Carave-
las, onde foi estabelecida uma base operacional para 
atuar nas proximidades do Parque Nacional Marinho 
de Abrolhos, como Cumuxaratiba, Prado e Alcobaça. 
Também foram enviadas equipes de monitoramento 
e limpeza para a cidade de Belmonte e Barra Grande, 
na península de Maraú, e em locais próximos a Porto 
Seguro, como Trancoso, Itaquena e Caraíva;

28 de novembro: Um destacamento do Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais-BA recolheu cerca de 1 
tonelada e meia de resíduos em Cumuxaratiba-BA;

7 a 9 de dezembro: O GptOpFuzNav-BA reembar-
cou no Navio de Desembarque de Carros de Com-
bate Almirante Sabóia para regresso ao Rio de Janei-
ro. O Grupamento realizou um total de 105 ações de 
monitoramento e limpeza em praias, ilhas, arrecifes, 
estuários e manguezais, além de 12 Ações Cívico-
-Sociais em escolas e órgãos de saúde, atuando para 
minimizar os efeitos da poluição ambiental;

das à disposição dos Comandos do 2º e 3º DN. A operação, 
realizada anualmente, tem como foco a segurança da nave-
gação e, este ano, conta com uma vertente ambiental. Com-
plementando esse esforço, três Pelotões de Fuzileiros Navais 
estão embarcados, até fevereiro, nos navios da Esquadra 
para a “Operação Aspirantex”, mantendo-se em condições 
de atuar em terra caso seja detectada nova contaminação.
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Mundo no CFN

Marinha forma a 1ª turma do Curso Internacional de Operações 
de Paz de Caráter Naval

O Centro de Operações de 
Paz de Caráter Naval, localiza-
do no CIASC, realizou, no dia 
8 de novembro, o encerramen-
to do 1º Curso Internacional de 
Operações de Paz de Caráter 
Naval - United Nations Mariti-
me Task Force Course, em parce-
ria com a Escola de Guerra Na-
val. O objetivo foi disseminar 
conhecimentos aos oficiais da 

Centro de Operações de Paz de Caráter Naval 
recebe visita de comitiva da Marinha Real Britânica

O Centro de Operações de Paz 
de Caráter Naval recebeu, no dia 
11 de outubro, a visita de uma co-
mitiva da Marinha Real Britânica. 
O Tenente-Coronel Tony Lancashi-
re, o Capitão de Corveta Andrew 
Spurdle e o Major Trevor Smith, 

CFN no Mundo

CGCFN realiza Cerimônia de Troca de Platinas 
de Almirantes Fuzileiros Navais promovidos

I Fórum de Leitura do 
Corpo de Fuzileiros Na-
vais promove debates 
entre militares

Oito Comandos Anfíbios do Ba-
talhão de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais – Batalhão Tone-
lero - foram capacitados em técnicas 
e procedimentos básicos para opera-
ções em clima frio, de 23 de setembro 
a 6 de outubro, na região do vulcão 
Lonquimay, na Patagônia Oriental 
chilena, porção Leste da Cordilheira 
do Andes.

Este treinamento faz parte do 
Programa de Intercâmbios da Mari-
nha do Brasil com a Armada da Re-
pública do Chile, sob a coordenação 
do Comando-Geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais, com o propósito de 
qualificar pessoal e ampliar o apoio 

Batalhão Tonelero capacita militares 
para operações em clima frio no Chile

Centro de Operações 
de Paz de Caráter Naval 
apresenta painel inter-
nacional sobre a UNIFIL

O Centro de Operações de 
Paz de Caráter Naval realizou, 
no dia 29 de outubro, o “Pai-
nel Internacional de Operações 
de Paz de Caráter Naval: lições 
aprendidas”. O objetivo da ati-
vidade foi transmitir as lições 
aprendidas e as melhores prá-
ticas colhidas pela participação 
da Marinha do Brasil na missão 
de paz de caráter naval no Líba-
no. O painel foi apresentado por 
ex-Comandantes da Força-Tare-
fa Marítima da Força Interina 
das Nações Unidas no Líbano, 
além do comandante atual da 
Força-Tarefa, Contra-Almirante 
Eduardo Augusto Wieland.

Aconteceu no CFN

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais realizou, no dia 25 
de novembro, a cerimônia de troca 
de platinas dos almirantes fuzileiros 
navais promovidos, Vice-Almirante 
(FN) Carlos Chagas, Vice-Almirante 
(FN) Rossatto e Contra-Almirante 
(FN) Lemos. A solenidade foi realiza-
da na sede do CGCFN, na Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras. 

Presidida pelo Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, Almi-
rante de Esquadra (FN) Alexandre, 
a cerimônia contou com a presença 
do ex-ministro da Justiça, senador 

Um dia dedicado ao conheci-
mento e à troca de experiências 
profissionais: assim foi o I Fórum 
de Leitura do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), realizado no dia 15 
de outubro, no Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo, na 
Ilha do Governador – RJ. O even-
to, que faz parte do Programa de 
Incentivo à Leitura do CFN, é uma 
iniciativa do Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais e do 
Comando do Desenvolvimento 
Doutrinário do CFN. 

O objetivo foi divulgar os seis 
melhores trabalhos apresentados 
durante a “Semana da Leitura” 
promovida pelas organizações mi-
litares do CFN nos meses de julho 
e agosto. Seis painéis foram exibi-
dos durante a programação, que 
também contou com mesas de de-
bates entre os participantes.  

Bernardo Cabral, dos antigos Co-
mandantes-Gerais do CFN, AE (FN) 
Tosta, AE (FN) Corrêa Guimarães e 
AE (FN) Fernando Antonio, além de 
oficiais-generais do CFN.

Em seu discurso, o AE (FN) Ale-
xandre elogiou a trajetória profissio-
nal de cada almirante promovido e 
ressaltou a importância de darem 
continuidade aos atuais projetos em 
que o CFN está envolvido. “O Corpo 
de Fuzileiros Navais trabalha com a 
continuidade e, posso afirmar com 
segurança, essa promoção demonstra 
que o futuro do CFN está garantido e 
bem alinhado com nossos propósitos. 
Desejo-lhes muito sucesso e uma lon-
ga carreira pela frente”, afirmou. 

O VA (FN) Carlos Chagas perma-
necerá na função de assessor especial 
do ministro de Estado da Defesa; o 
VA (FN) Rossatto assumiu o Coman-
do do Pessoal de Fuzileiros Navais; 
e o CA (FN) Lemos está na chefia do 
Estado-Maior do Comando da Força 
de Fuzileiros da Esquadra.

membros do Flag Officer Sea Trai-
ning (FOST) South Staff, centro de 
treinamento marítimo e operacio-
nal da Marinha Britânica, foram 
recebidos pelo Comandante do 
CIASC, Contra-Almirante (FN) Re-
nato Rangel Ferreira.

Marinha do Brasil e de nações 
amigas sobre conceitos e tarefas 
que são desenvolvidas por um 
oficial de EstadoMaior em uma 
Missão de Paz de Caráter Naval, 
como no caso da Força-Tarefa 
Marítima da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano (FTM-
-UNIFIL). 

O curso foi ministrado para 
16 militares estrangeiros e nove 

militares da Marinha do Brasil, 
entre eles o Contra-Almirante 
Sergio Renato Berna Salgueiri-
nho, que será o próximo coman-
dante da FTM-UNIFIL. Como 
parte do currículo, foram pra-
ticados exercícios baseados em 
cenários operativos, que visa-
ram ilustrar a realidade maríti-
ma de uma operação de paz de 
caráter naval. 

dos Fuzileiros Navais às atividades 
desenvolvidas para o ambiente de 
clima frio. 

SO-Mor do CGCFN 
participa de conferência 
nos Estados Unidos

O SO-FN-IF Gleison, Subofi-
cial-Mor do CGCFN, participou, 
de 9 a 13 de dezembro, do Conse-
lho Sênior de Líderes de Defesa, 
em Washington, D.C., nos Esta-
dos Unidos. Representantes de 
16 países trocaram experiências 
durante o “Programa de Desen-
volvimento de Fortalecimento 
da Liderança para os Suboficiais 
e Sargentos”. O SO-Mor ressal-
tou que a parceria entre o CFN e 
o Comando Sul da Marinha dos 
EUA tem proporcionado um alto 
índice de conhecimento profissio-
nal e cultural para os militares.
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CIASC realiza Ação 
Cívico-Social na Escola 
Municipal Ruy Barbosa

Responsabilidade Social

Time Militar Brasil conquista 3ª colocação 
nos 7º Jogos Mundiais Militares

Esporte

Após o excelente desempe-
nho obtido nos Jogos Pan-Ame-
ricanos e Parapan-americanos, 
nos meses de julho e agosto, 
em Lima, no Peru, os atletas 
do Time Militar Brasil conquis-
taram a 3ª colocação nos 7º Jo-
gos Mundiais Militares (JMM), 
ocorridos no mês de outubro na 
cidade de Wuhan, na China. 

Representando o Ministério 
da Defesa, 391 atletas do Pro-
grama de Atletas de Alto Ren-
dimento participaram das com-
petições, sendo 110 militares do 
Programa Olímpico da Marinha 
(Prolim). Os atletas militares 
conquistaram 88 medalhas: 21 
de ouro, 31 de prata e 36 de bron-
ze, ficando atrás apenas de China 
e Rússia. Desse total, os militares 
do Prolim garantiram 47 meda-
lhas, sendo 34 individuais. 

A delegação brasileira com-
petiu em 29 das 32 modalidades 
que compõem os 7º Jogos Mun-

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas e CIAMPA promovem “Um Dia 
de Fuzileiro Naval e Marinheiro” para pessoas com deficiência

A Academia Brasileira de Letras 
e o Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC) rea-
lizaram, em 5 de dezembro, uma 
Ação Cívico-Social na Escola Mu-
nicipal Ruy Barbosa. Como parte 
desta ação, o CIASC realizou várias 
melhorias nas instalações da escola 
durante o mês de novembro, como 
pintura e reparos do espaço interno 
e externo, troca do letreiro da escola 
por letras de aço escovado, instala-
ção de bebedouro, troca do piso da 
biblioteca e modificação do jardim.

Adolescente do 
Profesp-CIAMPA 
garante 3ª colocação 
no Campeonato 
Mundial de Jiu-Jitsu

O atleta de parajiu-jitsu Dio-
go Oliveira Bomfim, integrante 
do Programa Forças no Esporte 
do Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA), sagrou-se 3º colo-
cado no Campeonato Mundial 
de Jiu-Jitsu - Abu Dhabi Grand 
Slam Jiu-Jitsu World Tour 2019. 
O evento foi realizado entre os 
dias 1º e 3 de novembro no Rio 
de Janeiro e contou com a pre-
sença de atletas do Brasil e do 
mundo na modalidade.

Diogo, que é portador da 
Síndrome de Lenox Gastand, teve 
contato com a arte marcial por 
meio do evento “Um Dia de 
Fuzileiro Naval” para pessoas 
com deficiência promovido pelo 
CIAMPA, em 2018. 

diais Militares. Destas, cinco são 
exclusivamente militares: penta-
tlo naval, pentatlo militar, pen-
tatlo aeronáutico, orientação e 
paraquedismo. No pentatlo na-
val, a equipe composta por cinco 
militares de carreira da Marinha 
do Brasil garantiu o 2º lugar na 
competição. Destacou-se ainda 
o Cabo Fuzileiro Naval Lincoln, 
que além de conquistar a meda-
lha de prata na competição por 
equipe, sagrou-se também o se-
gundo melhor atleta do mundo 
na classificação individual.

CEFAN realiza formatura da turma II do Profesp
O Centro de Educação Física 

Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) realizou, no dia 6 
de dezembro, a cerimônia de 
formatura da turma II-2019 do 
Profesp-CEFAN, com a presença 
da coordenadora da Pastoral 
do Menor da Arquidiocese do 
Rio do Janeiro, Geovana Silva, 
responsáveis dos alunos e 
agentes comunitárias.

Durante a cerimônia, ocorreu 
a entrega de prêmio aos alunos 
que se destacaram nas seguintes 
atividades: taekwondo, caratê, 
judô, jiu-jitsu, voleibol, futebol, 
atletismo, remo olímpico, 
levantamento de peso, remo 
em escaler, lutas associadas e 
informática. Ao final, os 546 
alunos integrantes do Profesp-
CEFAN receberam um kit escolar.

CGCFN inaugura XXIII Salão de Artes Plásticas no Museu Naval

CFN e ABL premiam 
vencedores do IX 
Concurso de Crônicas

O 1º Batalhão de Operações 
Ribeirinhas promoveu, no dia 19 
de outubro, o evento “Um Dia de 
Fuzileiro Naval e Marinheiro” para 
pessoas com deficiência. Durante 
toda a manhã, cerca de 75 pessoas 
com necessidades especiais e seus 
familiares puderam conferir as 
principais atividades desenvolvidas 
pelos fuzileiros navais e marinheiros 
da Marinha do Brasil. 

No dia 25 de outubro, o Centro 
de Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves promoveu uma ma-
nhã de integração, lazer e inclu-
são para pessoas com deficiência 
e seus familiares. O evento “Um 
Dia de Fuzileiro Naval e Marinhei-
ro” reuniu aproximadamente 900 
convidados, que participaram de 
atividades como arvorismo, jardi-
nagem, pintura e jiu-jitsu.

Defesa e Arte se uniram na tar-
de do dia 16 de outubro durante a 
cerimônia de inauguração do XXIII 
Salão de Artes Plásticas do Corpo 
de Fuzileiros Navais, no Museu 
Naval, localizado no Centro do Rio. 
O evento bianual, promovido pelo 
Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CGCFN), destina-se 
a estimular e difundir as manifesta-
ções das artes plásticas, tendo como 

participantes artistas da Marinha 
do Brasil e da comunidade em geral.

Os temas “O Corpo de Fuzi-
leiros Navais” e “O Mar” inspi-
raram os artistas participantes, 
que entregaram obras de artes 
nas categorias pintura, escul-
tura, desenho, gravura ou arte 
decorativa. No total, foram sele-
cionadas 87 obras, sendo 39 de 
artistas com deficiência. 

Batalhão de Engenharia 
de Fuzileiros Navais 
promove ação social 
em Escola Municipal

A tarde do dia 12 de novembro 
foi marcada pela cerimônia de 
premiação do “IX Concurso de 
Crônicas Academia Brasileira de 
Letras / Corpo de Fuzileiros Navais 
– Prêmio Rachel de Queiroz 2019”. 
Com o tema  “Determinação: Um 
dos Valores Essenciais dos Fuzileiros 
Navais”, o concurso contou com a 
participação de estudantes do 8º e 
9º ano do ensino fundamental de 
30 escolas públicas e particulares 
do estado do Rio de Janeiro, que 
produziram um total de 144 crônicas. 

O Batalhão de Engenharia de 
Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav) 
recebeu, no dia 4 de dezembro, 
170 crianças do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental da Escola 
Sargento João Délio, localizada 
em Duque de Caxias-RJ, para uma 
celebração de natal, com brinca-
deiras, oficinas de maquiagem 
e almoço com os militares. No 
evento, o “Papai Noel” entregou 
os presentes doados pela tripu-
lação aos alunos. Prestigiaram a 
celebração o diretor da Escola, 
Cassiano da Costa Alves, e fa-
miliares do Sargento João Délio 
dos Santos, falecido durante a 
Operação Graviola, em 1966, no 
litoral de Pernambuco.
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Destaques

Centro de Operações de Paz de Caráter Naval realiza 
Seminário Internacional e lança livro sobre a MINUSTAH

A Marinha do Brasil e a Or-
ganização das Nações Unidas, 
por meio do Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais e do 
Centro de Operações de Paz de 
Caráter Naval, realizaram, no dia 
31 de outubro, o Seminário Inter-
nacional de Operações de Paz de 
Caráter Naval.

O evento reuniu mais de 600 ci-
vis e militares no Centro de Instru-
ção Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC). O objetivo foi debater 
ideias, compartilhar experiências 
e boas práticas no âmbito das ope-
rações de paz, bem como propor 
soluções para problemas enfrenta-
dos em um cenário tão complexo 
como o marítimo.  

O Seminário foi dividido em 
três painéis, apresentados por es-
pecialistas brasileiros e estrangei-
ros, com os temas: “Ameaças assi-
métricas no ambiente marítimo e 
peacekeeping”; “Operações de paz 
de caráter naval: vencendo os de-
safios de manter a paz no mar”; e 

VIII Jornada Jurídica do Corpo de Fuzileiros Navais promove debates 
entre militares e civis no CIASC

“Operações de paz de caráter na-
val: treinando e ensinando a paz 
no mar”, seguidos de debates. O 
Comandante da Marinha, Almi-
rante de Esquadra Ilques Barbo-
sa Junior, realizou a abertura do 
evento e, ao final de seu discurso, 
recebeu das mãos do Comandan-
te-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais, Almirante de Esquadra 
(FN) Alexandre José Barreto de 
Mattos, um exemplar do livro “13 
anos do Brasil na MINUSTAH: li-

“Os 70 anos das Convenções 
de Genebra”, a “Reforma do Sis-
tema Penal Brasileiro” e “Gestão 
em Compliance – Mecanismos de 

Integridade” foram os princi-
pais temas abordados ao longo 
da VIII Jornada Jurídica do Cor-
po de Fuzileiros Navais, realiza-

ções aprendidas e novas perspec-
tivas”, cujo lançamento foi feito na 
mesma ocasião. O Seminário In-
ternacional de Operações de Paz 
de Caráter Naval também contou 
com uma demonstração operati-
va, envolvendo meios aeronavais 
e de fuzileiros navais. Uma mi-
litar participou da simulação de 
abordagem à embarcação suspei-
ta e resgate de refugiados, confi-
gurando a crescente presença de 
mulheres nas missões de paz. 

da nos dias 7 e 8 de novembro, 
no Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo, na 
Ilha do Governador-RJ. O even-
to é uma iniciativa do Corpo de 
Fuzileiros Navais, em parceria 
com a Academia Brasileira de 
Letras, e visa a fomentar o de-
bate entre militares e civis sobre 
os temas em pauta. 

A Jornada Jurídica foi orga-
nizada em três painéis, segui-
dos de debates. Compareceram 
ao evento oficiais-generais do 
Corpo de Fuzileiros Navais, ti-
tulares de organizações milita-
res do CFN, militares e civis, 
acadêmicos e profissionais, da 
área do Direito.


