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O Presidente da Alerj, deputado 
estadual André Ceciliano, visitou a 
Fortaleza de São José no dia 16 de 
fevereiro, e recebeu um exemplar do 
livro “Amazônia Azul” das mãos do AE 
(FN) Armando.

O Centro de Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica da Marinha do 
Brasil recebeu, no dia 17 de março, 
a visita técnica de integrantes do 
Ministério da Defesa. 

O professor Israel Blajberg, Diretor de 
Divulgação da Sociedade Amigos da 
Marinha-Rio, fez uma bela homenagem 
sobre a história e a importância do Cor-
po de Fuzileiros Navais para o País no 
informativo de janeiro.

O SO-FN-IF Eduardo da Silva Damasceno, o 2SG-FN-ES Leonardo Gomes da Silva 
Junior e o CB-FN-ES André Rodrigues de Souza de Los Rios foram homenageados 
em cerimônia pelo desempenho de suas atividades diárias no 2º semestre de 2021.

O Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Brasília sediou, no dia 24 de 
março, o estágio de atualização 
de conhecimentos para os Adidos 
Estrangeiros de Nações Amigas.

Destaque

A capacidade expedicionária do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) foi colocada à prova em fevereiro deste ano, 
quando Defesa Civil do Rio de Janeiro emitiu aviso de alto 
risco de deslizamento em algumas regiões de Petrópolis 
devido às fortes chuvas. A Marinha do Brasil (MB) se 
colocou à disposição para apoiar e, menos de 12 horas 
depois, dois comboios foram enviados para a Cidade 
Imperial. Essa rápida mobilização e o pronto emprego 
da Força chamaram a atenção da sociedade brasileira, 
e virou tema do podcast A Todo Pano, que conversou 
com o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
Almirante de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares.

“Dispomos de flexibilidade e versatilidade para 
agir com rapidez e eficiência nas operações. Somos 
organizados conforme a necessidade e nos adequamos 
rapidamente à missão. Se uma missão necessita de 
um esforço maior na parte médica, como foi o caso de 
Petrópolis, a gente foca naquele componente que vai 
reforçar”, disse o Comandante-Geral do CFN.

No podcast, o Almirante de Esquadra Armando 
explica que o CFN é uma força estratégica por 
excelência, de caráter expedicionário, pronto emprego 
e projeção de poder. Como integrante do componente 
anfíbio da Marinha do Brasil, dispõe de capacidade para 
atuar de forma tempestiva em qualquer região do Brasil 
e do mundo. 

“Em novembro de 2010, oferecemos apoio logístico 
às forças policiais do Rio de Janeiro. Fomos solicitados 
para transportar os policiais que fizeram a ocupação 
inicial do Complexo do Alemão. Em menos de 24 horas, 
os policiais já estavam ambientados com as viaturas e 
subindo a comunidade. Em 2011, como aconteceu em 
Petrópolis, prestamos apoio à Nova Friburgo (RJ). Em 
menos de 12 horas, já estávamos na cidade, atuando no 
apoio à população. Foi uma situação bem difícil”, recordou 
o Almirante de Esquadra Armando.

Com o propósito de defender interesses em 
locais afastados de seu território, um país deve ter a 

Mobilização dos Fuzileiros Navais para ativar operações no 
Brasil e no exterior é tema do podcast A Todo Pano

capacidade de realizar, nesses locais, operações de 
guerra, operações com o emprego limitado da força e 
operações benignas, em curto espaço de tempo e sem 
apoio de bases próximas. 

“Nós temos que estar preparados para realizar 
as operações anfíbias. Isso faz com que tenhamos 
necessidade de ter um pessoal extremamente bem 
preparado, com condições de executar uma grande 
gama de tarefas. Mas não conseguimos isso da noite para 
o dia. Nossos militares são bastante exigidos ao longo 
de toda a sua carreira, por meio de cursos de formação, 
especialização e habilitação. Em nossos centros de 
instrução, eles são submetidos a um rigoroso processo 
de treinamento nas unidades operativas”, afirmou o 
Almirante de Esquadra Armando. 

A preparação e o envio de um contingente militar 
para outra região, como aconteceu em Petrópolis, é 
uma atividade complexa que requer o estudo do local 
de destino, o conhecimento dos meios para conduzir 
essa força e a preparação prévia dos militares, materiais 
e suprimentos. Esse planejamento pode ser executado 
tanto no Brasil como no exterior.

“Essa capacidade de mobilização fica muito clara 
quando lembramos do nosso lema. Ele vem de uma 
palavra em Latim, Adsumus, que representa ‘Aqui Estamos’. 
Ou seja, em um curto espaço de tempo, e com todas as 
capacidades, a gente pode atender às necessidades da 
Marinha e do Brasil. Em 2003, por exemplo, não havia a 
Minustah (Missão das Nações Unidas para a Estabilização 
no Haiti) e o CFN enviou, em 18 horas, um grupo de 
Fuzileiros Navais para fazer a evacuação do pessoal da 
embaixada brasileira naquele país. Os militares enviados 
ainda permaneceram no país por três meses”, relembra o 
Comandante-Geral do CFN.

O Podcast da MB também está disponível nas 
plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e outras. 
Acesse o site www.marinha.mil.br/podcast para ouvir.
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Destaques Esporte

Operações

No dia 8 de fevereiro, a Força de Fuzileiros da 
Esquadra (FFE) comemorou seu 65º aniversário, em 
cerimônia presidida pelo Comandante de Operações 
Navais, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen. 
Durante o evento, que contou com a presença de 
membros do Almirantado e dos antigos Comandantes 
da FFE, foram homenageados o antigo Ministro da 
Marinha, Almirante de Esquadra Alfredo Karan, e o antigo 
Comandante da FFE, Almirante de Esquadra (FN) Marcelo 
Gaya Cardoso Tosta, representando todas as autoridades 
que, ao longo de todos esses anos, contribuíram para a 
consolidação da FFE, como “A Força que vem do Mar”. 
Foram também premiados os militares que mais se 
destacaram ao longo de suas carreiras, com mais dias 
de manobra e exercício, maior tempo de tropa, número 
de saltos e horas de mergulho.

Na ocasião, um destacamento formado por parcela 
da tropa e meios, da Unidade Anfíbia, que compõe a 
Força de Emprego Rápido, desfilou em continência 
ao Comandante de Operações Navais, seguido por 
representação da Associação de Veteranos do Corpo 
de Fuzileiros Navais e de jovens do Programa Forças do 
Esporte. Encerrando a cerimônia, marcando a sinergia e 
a integração entre a FFE e a Esquadra, na formação do 
conjugado anfíbio, Fuzileiros Navais desembarcaram 

Força de Fuzileiros da Esquadra celebra 6   anos

O Centro de Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) promoveu o 2º Festival Paralímpico 
da Marinha do Brasil – Loterias Caixa. O evento reuniu 
participantes do Programa Paralímpico da Marinha 
(PARAPROLIM) e jovens e crianças de diversos núcleos do 
Programa Forças no Esporte da MB, marcando a Abertura 
das Atividades Esportivas dos programas em 2022.

Desde o ano de 2018 a Marinha do Brasil e o Comitê 
Paralímpico Brasileiro possuem um acordo de cooperação 
que estabeleceu o CEFAN como referência em treinamento 
paralímpico para o país nas modalidades de natação, 
halterofilismo, atletismo e tiro esportivo. Em 2021, a MB e 
a Caixa Econômica Federal firmaram uma parceria para 
a ampliação do PARAPROLIM por meio da Associação 
Desportiva Almirante Adalberto Nunes e patrocínio das 
Loterias Caixa.

Diversas personalidades do esporte estiveram 
presentes no Festival, como o atleta José Aldo, campeão 
mundial de MMA. Representantes da Caixa Econômica 
Federal e das Loterias Caixa constataram a importância da 
manutenção da parceria que tem como principais propósitos 
a descoberta de talentos desportivos paralímpicos e a 
inclusão social de Pessoas com Deficiência. “Esse é o nosso 
compromisso com o país: apoiar o esporte em suas mais 
diversas manifestações e contribuir para colocar o Brasil 
no lugar mais alto do pódio”, disse Henriete Sartori, Vice-
Presidente de Loterias.

A cerimônia de conclusão do curso especial de salto 
livre 2022 foi realizada no Batalhão de Operações Especiais 
de Fuzileiros Navais, no dia 31 de março. O evento foi 
presidido pelo Comandante da Força de Fuzileiros da 
Esquadra, Vice-Almirante (FN) Carlos Chagas Vianna Braga. 
O curso de salto livre tem como objetivo complementar a 
habilitação técnico profissional dos operadores especiais 
para a execução do salto livre operacional, utilizando o 
paraquedas de abertura comandada. 

Foram formados nove saltadores livres, sendo dois 
Comandos Anfíbios, seis auxiliares de Comandos Anfíbios 
e um Mergulhador de Combate. A primeira fase do curso, 
ainda no Batalhão Tonelero, teve ensinamentos teóricos 
de panes e anormalidades, prática em solo de posição 
de queda livre e de navegação. Para essa atividade, foi 
amplamente utilizado o simulador desenvolvido pelo 
Centro de Análises de Sistemas Navais, que permite ao 
operador simular a navegação do momento de abertura 
do paraquedas até o pouso na zona de lançamento. 
Já na segunda fase, em Boituva-SP, os operadores 
especiais simulam a queda livre no túnel de vento, o que 
permite ao militar conhecer os efeitos do vento ao sair da 
aeronave. Na terceira e última fase, em Resende-RJ, foram 

CEFAN promove o 2º Festival Paralímpico da Marinha do 
Brasil - Loterias Caixa

Batalhão “Tonelero” promove adestramento de Salto Livre 
Operacional simultaneamente, de uma aeronave UH-15 e de Viaturas 

Blindadas Piranha IIIC.
A Força de Fuzileiros da Esquadra foi criada por Decreto 

Presidencial, em 6 de fevereiro de 1957. Hoje, decorridos 
65 anos, preserva as vocações que inspiraram sua criação, 
sendo capaz de atuar com Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais, até o nível Brigada Anfíbia, nas operações 
de guerra naval, como as anfíbias, ribeirinhas, terrestres de 
caráter naval, e de defesa de porto e ilhas e arquipélagos 
oceânicos, bem como em praticamente todas as operações 
de emprego limitado da força e atividades benignas 
previstas na Doutrina Militar Naval.

realizados saltos de capacitação, colocando em prática os 
ensinamentos das etapas anteriores para o cumprimento 
da missão. 

A atividade teve a participação de militares e instrutores 
do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, 
do Grupamento de Mergulhadores de Combate e da 
Equipe de Paraquedismo Esportivo da Marinha do Brasil, 
além do emprego da aeronave civil Sky Dive 4 Fun.

5

Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais visita 
Comando do 3º Distrito Naval 

No mês de março, o Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais Almirante de Esquadra (FN) Jorge 
Armando Nery Soares cumpriu agenda de compromissos 
em Natal-RN e conheceu um pouco mais sobre as 
atividades desenvolvidas na área marítima sob jurisdição 
do Comando do 3º Distrito Naval, como as operações 
interagências, o apoio ao Arquipélago de São Pedro e São 
Paulo, operações de busca e salvamento, e patrulha naval. 
O Vice-Almirante André Moraes Ferreira, Comandante do 
3º Distrito Naval, apresentou a Organização Militar para 
o Almirante de Esquadra (FN) Armando, que embarcou 
no Navio-Capitânia do Comando do 3º Distrito Naval, o 
Navio-Patrulha Oceânico “Araguari”.

“Meus cumprimentos à tripulação pelos recentes 
resultados alcançados, principalmente no combate aos 

crimes transfronteiriços, como o tráfico internacional de 
entorpecentes e o contrabando, configurando-se como 
um importante vetor do Sistema de Gerenciamento da 
Amazônia Azul no nordeste brasileiro”, afirmou. Além 
disso, o Comandante-Geral do CFN participou da 
cerimônia alusiva aos 80 anos de criação do Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Natal, realizada em 25 de março. 
O Comandante da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, 
General de Brigada Carlos José Rocha Lima, convidados 
veteranos e ex-comandantes do GptFNNa também 
estiveram no evento.

“Destaco a contribuição decisiva deste Grupamento 
para o emprego do Poder Naval nas cinco Unidades 
Federativas de sua jurisdição, realizando operações 
terrestres de caráter naval, destinadas a prover a defesa 
de portos, bases e instalações navais, e de garantia da lei 
e da ordem” discursou o AE (FN) Armando.
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Matéria de CapaMatéria de Capa

2°BtlOpRib - Cerimônia alusiva aos 214 anos do CFN

O Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Ra-
diológica de Aramar (BtlDefNBQR-Aramar) promoveu, na 
manhã do dia 7 de março, cerimônia alusiva ao 214° ani-
versário do Corpo de Fuzileiros Navais..

No dia 7 de março, o Centro Tecnológico do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CTecCFN) realizou cerimônia alusiva ao 
214° aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais.

O Cabo Fuzileiro Naval de Infantaria Francisco Canin-
dé Oliveira dos Santos foi designado Fuzileiro Padrão 
2021 após processo seletivo e por ter se destacado 
entre seus pares pelo alto padrão moral e profissio-
nal demonstrado ao longo da carreira. Ele recebeu a 
premiação do Comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Almir Garnier Santos, durante a cerimônia de 
214 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, que foi reali-
zada na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, no 
dia 15 de março.

Comandante da Marinha preside cerimônia militar alusiva aos 
214 anos do Corpo de Fuzileiros Navais

No dia 7 de março, o Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) comemorou 214 anos de existência. Para 
celebrar a data, foi realizada, no dia 15 de março, 
às 10h, uma cerimônia militar na histórica Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras, no Centro do Rio 
de Janeiro, sede do Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais. A solenidade foi presidida pelo 
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra 
Almir Garnier Santos. Também estiveram presentes 
outras autoridades militares e civis.

“Foi uma honra presidir essa belíssima cerimônia, 
que marca o 214° aniversário do nosso Corpo de 
Fuzileiros Navais. Hoje pude presenciar, mais uma 
vez, a vibração dos nossos homens e mulheres 
que, com Honra, Competência, Determinação e 
Profissionalismo, enchem-nos de orgulho com 
seu incansável e silencioso trabalho”, afirmou o 
Comandante da Marinha.

O evento marcou também a entrega da Medalha 
Mérito Anfíbio, em reconhecimento aos militares 
que, em exercícios e operações, distinguiram-se 
pela exemplar dedicação e pelo aprimoramento de 
sua condição de combatente anfíbio. Pela manhã, 

houve ainda uma celebração inter-religiosa em ação 
de graças pelos 214 anos do CFN. 

Em discurso, o Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra 
(FN) Jorge Armando Nery Soares, apresentou os 
avanços alcançados pela instituição nos últimos 
anos. Além disso, o AE (FN) Armando destacou a 
integração entre os diversos Corpos da Marinha 
e o CFN, fundamental para a defesa da nossa 
Amazônia Azul e para o cumprimento de todas as 
tarefas do Poder Naval. 

“Por tudo isso, reitero meu orgulho e minha 
confiança nos Fuzileiros Navais que, com 
dedicação e abnegação, labutam diuturnamente 
para manter e aprimorar o legado deixado por 
nossos antecessores. Tenham a convicção de que 
seu trabalho é fundamental para a construção 
de um país mais forte, justo e orgulhoso de sua 
trajetória”, afirmou. 

Durante a cerimônia, a tradicional Banda Marcial 
do Corpo de Fuzileiros Navais formou figuras, 
desenhos e o número 214 (em alusão ao aniversário) 
enquanto executava dobrados militares.
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EnsinoEnsino

CFN no Mundo

A fase presencial do Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais 
(C-ApA-CFN/2022) instalações do Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) foi iniciada no dia 
24 de janeiro. O C-ApA-CFN conta atualmente com a 
participação de 62 Oficiais-Alunos no posto de Primeiro-
Tenente e Capitão-Tenente FN, QC-FN e AFN. Dentre os 
Oficiais-Alunos, destaca-se a presença de um Oficial da 
Argentina. O curso iniciou o ano letivo de 2022 em junho 
de 2021, com uma fase de Ensino a Distância (EAD).

O C-ApA-CFN possui uma etapa profissional, com 
ênfase no planejamento de Operações Anfíbias, e uma 
etapa acadêmica, conduzida em parceria com Instituições 
de Ensino Superior nas linhas de pesquisa de Estratégia e 
Relações Internacionais; Gestão de Operações e Logística; 
e Desempenho Físico do Combatente.

No dia 8 de março, o Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC) realizou a palestra “Ética e 
virtude: uma disposição constante”, proferida pela Capitão 
de Mar e Guerra (T) Natália Morais Corrêa Borges de Aguiar, 
da Diretoria de Hidrografia e Navegação para instrutores do 
CIASC, do Centro de Educação Física Almirante Aldaberto 
Nunes e do Centro de Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves. 

O evento teve o objetivo de capacitar os instrutores 
do Corpo de Fuzileiros Navais sobre a ética militar naval, 
a fim de fortalecer os princípios que contribuem para o 
aperfeiçoamento da construção de líderes navais em 
seus diversos ambientes de trabalho, principalmente nas 
Organizações Militares de ensino. 

A CMG (T) Natália destacou durante a palestra 
conceitos essenciais para o exercício da ética e virtude, 
tais como a disciplina consciente, a prudência, a justiça, a 
fortaleza e a temperança. 

O quarto e último Exercício no Terreno (ET) do Curso 
de Formação de Oficiais 2021 e do Estágio de Qualificação 
Técnica em Guerra Anfíbia (E-QTe-GAnf) 2022 foi realizado 
na região de Itaoca-ES no período de 20 a 27 março. A 
atividade foi conduzida pelo Centro de Instrução Sylvio de 
Camargo (CIASC), por meio da Escola de Guerra Anfíbia, 
com o apoio do Centro de Adestramento Almirante 
Marques de Leão, do Navio de Desembarque de Carros 
de Combate Almirante Saboia e do pessoal e dos meios 
do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra. 

Foram realizadas instruções de vida a bordo e 
operações anfíbias, como Movimento Navio Para 
Terra, ações iniciais, ataque em zona de ação, ataque 
coordenado, defesa imediata, ataque sob visibilidade 
reduzida entre outras, com o objetivo de contribuir para a 
qualificação dos Oficiais Fuzileiros Navais no exercício das 
funções de caráter operativo de Comandante de Pelotão 
de Infantaria de Fuzileiros Navais.

O terceiro exercício foi conduzido pela Escola de 
Guerra Anfíbia do CIASC, com o apoio do 9° Distrito 

Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do 
Corpo de Fuzileiros Navais 
inicia atividades em 2022

CIASC realiza palestra 
sobre ética e virtude para 
instrutores

CIASC finaliza Exercícios no Terreno para Oficiais-Alunos 
do CFO e do E-QTe-GAnf em Itaoca-ES

Oficiais-Alunos do CIAW visitam BtlDefNBQR-Aramar

Naval, do 1° Batalhão de Operações Ribeirinhas e do 
Navio-Patrulha Fluvial Pedro Teixeira, em Manaus. Na 
oportunidade, ocorreram instruções de Navegação 
Terrestre em Ambiente de Selva, características gerais do 
ambiente de selva, escola da embarcação, patroagem, 
navegação fluvial diurna e noturna, carregamento tático, 
batimento de margem, desembarque ribeirinho, controle 
de área ribeirinha, natação utilitária e patrulha ribeirinha. 

O Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química 
e Radiológica de Aramar recebeu a visita, no dia 29 de 
março, de Oficiais-Alunos do Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado em Tecnologia Nuclear (C-ApA-TN) do Corpo 
da Armada, realizado no Centro de Instrução Almirante 
Wandenkolk.

Durante a visita, o Comandante do Batalhão palestrou 

sobre as tarefas da Organização Militar em prol do 
Programa Nuclear da Marinha, bem como acompanharam 
demostrações das Companhias Operativas, tais como 
procedimentos relacionados à proteção física de área 
e instalações e controle de emergências de natureza 
NBQR, operações com Cães de Guerra e mostruário de 
meios empregados pela Unidade.

400 Anos do Corpo de Fuzileiros da Marinha Portuguesa
Em comemoração aos quatro séculos do Corpo de 

Fuzileiros da Marinha Portuguesa, a Marinha do Brasil  
recebeu convite para participar do Colóquio Internacional 
– 400 Anos de Mar e Guerra, que foi realizado no dia 27 
de janeiro, na Escola Naval portuguesa. 

A programação, distribuída em nove apresentações, 
expôs a trajetória histórica desde a criação do “Terço da 
Armada Real da Coroa de Portugal” em 1621 – primeira 
unidade militar com caráter permanente - até o atual 
Corpo de Fuzileiros, denominação registrada em 1961 
para os teatros de operações de Angola, da Guiné e 
de Moçambique. O Contra-Almirante (FN) Marcelo 
Guimarães Dias foi o representante da MB para abordar o 

tema “Da Brigada Real de Marinha ao Corpo de Fuzileiros 
do Brasil”.

A participação no evento foi uma excelente 
oportunidade para estreitar os laços de amizade, 
promover a cooperação e o respeito mútuo entre as duas 
Marinhas. No dia 28 de janeiro, o Comodoro Fuzileiro 
Artur José Figueiredo Mariano Alves, primeiro Oficial 
General a comandar o Corpo de Fuzileiros, recebeu a 
visita do Contra-Almirante (FN) Guimarães, do Contra-
Almirante (FN) Lemos e do Capitão de Mar e Guerra 
Tozzini na Base dos Fuzileiros no Alfeite, junto à Base 
Naval de Lisboa, na margem Sul do Rio Tejo.
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Responsabilidade Social

Transmissão de Cargo de Comandantes Fuzileiros Navais

Corpo de Fuzileiros Navais assina acordo de cooperação 
com o Theatro Municipal do Rio de Janeiro 

Fortaleza de São José recebe visita do Comandante do 
MarForSouth e comitiva

O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares, 
recebeu a visita da presidente da Fundação Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, Clara Maria Paulino Cáo, na 
Fortaleza de São José (FSJ) no dia 24 de fevereiro. A pauta 
da reunião foi a assinatura do acordo de cooperação entre 
as instituições para apresentações das Bandas de Música, 
Sinfônica e Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).

“É com muita alegria que celebramos essa parceria. 
Para nós e para nossos músicos é uma honra podermos 
utilizar a estrutura do Theatro Municipal. É um evento muito 
esperado pela sociedade e pela Família Naval. A procura 
foi tão grande que tivemos que dividir a apresentação em 

A histórica Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, 
no Centro do Rio, foi palco, no dia 24 de março, da visita do 
Comandante do “United States Marine Corps Forces, South” 
- U.S. MarForSouth, Tenente-General David G. Bellon, e sua 
comitiva para uma audiência.

O principal objetivo da visita foi estreitar os laços entre 
líderes dos Corpos de Fuzileiros Navais dos dois países, 
a fim de coordenar a interoperabilidade das operações 
expedicionárias e a ampliação do apoio no Atlântico Sul, 
O Comandante do Material de Fuzileiros Navais (CMatFN), 
Vice-Almirante (FN) Renato Rangel Ferreira, representando 
o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares, 
recepcionou os militares do MarForSouth. 

O Comandante do Desenvolvimento Doutrinário do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN), Contra-Almirante 
(FN) Luis Manuel de Campos Mello, e o Assessor 
Especial do CGCFN, Contra-Almirante (RM1-FN) Nélio de 

Almeida, também participaram da recepção aos militares 
estadunidenses.

No dia 8 de março, o Setor Comando-Geral realizou, 
no Auditório do Batalhão Naval (BtlNav), uma campanha 
de coleta voluntária de sangue. A ação social fez parte das 
comemorações alusivas ao 214º Aniversário do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN).

O evento foi uma parceria entre o Hospital Naval 
Marcílio Dias (HNMD) e o Setor Comando-Geral, e 
contou com a participação de 52 militares lotados nas 
Organizações Militares da Fortaleza de São José (FSJ). As 
coletas foram destinadas ao banco de sangue do HNMD, 
podendo atender até 3 pacientes por doação. 

A Encarregada da Seção de Saúde do BtlNav, Capitão 
de Corveta (Md) Anna Paula, destacou a importância 
da iniciativa. “Esta foi uma das melhores campanhas de 
doação de sangue que a FSJ realizou nos últimos anos 
considerando a adesão de voluntários”, disse. 

A iniciativa contribuirá com os cuidados à Família 
Naval, além de enaltecer os valores do CFN em data tão 
especial para os Combatentes Anfíbios.

Setor Comando-Geral realiza doação de sangue para o 
abastecer o Hospital Naval Marcílio Dias

dois dias diferentes. Tenho certeza de que será novamente 
um sucesso”, afirmou o Comandante-Geral do CFN.

Segundo Clara Paulino, o acordo facilitará o acesso 
à cultura, à música e à educação, principalmente para a 
população de baixa renda. “Será uma imensa honra receber 
a Marinha do Brasil no nosso palco. É uma satisfação 
enorme assinar esse acordo de cooperação que gera 
tantos benefícios. Trata-se de uma ferramenta de inclusão 
social importante”, disse.

Após a formalização do documento foram realizadas 
apresentações das Bandas Marcial e Sinfônica para a 
comitiva, e uma visita guiada pelos túneis históricos da FSJ, 
pelos salões expositivos e pelo acervo do Museu do CFN.

No dia 12 de janeiro, o Capitão de Mar e 
Guerra  (FN) Flavio Lamego Pascoal as-
sumiu o Comando do Centro de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Radiológi-
ca da Marinha do Brasil, cargo que era 
ocupado pelo Capitão de Mar e Guerra  
(FN) Marcio Pragana Patriota. 
 

No dia 1º de fevereiro, foi realizada a ce-
rimônia de Passagem de Comando do 
CIAMPA. O Capitão de Mar e Guerra (FN) 
José Mauro Lourenço Júnior assumiu o 
cargo que era ocupado pelo Capitão de 
Mar e Guerra (FN) Henrique Amaral de 
Britto.

O Capitão de Mar e Guerra (FN) Aristone 
Leal Moura assumiu o Comando do Bata-
lhão de Operações Especiais de Fuzilei-
ros Navais no dia 27 de janeiro. O cargo 
era ocupado pelo Capitão de Mar e Guer-
ra (FN) Adilson Cappucci Junior. 

No dia 10 de fevereiro, o 2º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas (2ºBtlOpRib) rea-
lizou a cerimônia de passagem de Co-
mando do Capitão de Fragata (FN) Fábio 
Felix Ribeiro ao seu sucessor, Capitão de 
Fragata (FN) Luiz Carlos Custodio de Car-
valho Junior. 

O Capitão de Mar e Guerra (FN) Francisco 
Andrade de Arruda assumiu o Comando 
do Centro de Avaliação da Ilha da Ma-
rambaia (CADIM) no dia 28 de janeiro. O 
cargo era ocupado pelo Capitão de Mar 
e Guerra (FN) André Duarte Canellas. 

No dia 7 de janeiro, o Capitão de Mar e 
Guerra (FN) Marcelo Vidal Moreira assu-
miu o Comando do Batalhão Logístico de 
Fuzileiros Navais (BtlLogFuzNav), cargo 
que era ocupado pelo Capitão de Mar e 
Guerra (FN) Carlos Weizel de Fontoura 
Barreto Junior.
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Transmissão de Cargo de Almirantes Fuzileiros Navais

Cerimônia de Troca de Platinas de Almirante promovido

O Vice-Almirante (FN) Renato Rangel Ferreira assumiu o Co-
mando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN), cargo então 
ocupado pelo Vice-Almirante (FN) Roberto Rossato. A cerimô-
nia foi realizada no dia 18 de março e contou com a presença 
do Comandante-Geral do CFN, Almirante de Esquadra (FN) 
Jorge Armando Nery Soares.

O Contra-Almirante (FN) Reinaldo Reis de Medeiros assumiu a 
Direção da Comissão de Desportos da Marinha (CDM) e o Co-
mando do CEFAN, cargo então ocupado pelo Contra-Almirante 
(FN) Elson Luiz de Oliveira Góis. A cerimônia foi realizada no dia 
23 de março e presidida pelo Comandante-Geral do CFN, Almi-
rante de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares.

No dia 29 de março, foi realizada a Cerimônia de Passagem de 
Comando da Tropa de Reforço (ComTrRef). O Contra-Almirante 
(FN) Marcelo Guimarães Dias passou o Comando para o Con-
tra-Almirante (FN) Elson Luiz de Oliveira Góis. A cerimônia foi 
presidida pelo Vice-Almirante (FN) Carlos Chagas Vianna Bra-
ga, Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra.

Nessa quinta-feira (31/03), foi realizada a promoção ao 
posto de Vice-Almirante do Corpo de Fuzileiros Navais do 
Contra-Almirante (FN) Rogério Ramos Lage. A cerimônia 
aconteceu às 15h30 no Salão Sete de Março, na Fortaleza 
de São José, e foi presidida pelo Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais Almirante de Esquadra (FN) 
Jorge Armando Nery Soares. 

Antigos Comandante-Gerais do CFN, Almirantes 
de Esquadra (FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro, Marco 
Antônio Corrêa Guimarães, Alexandre José Barreto 
de Mattos e Paulo Martino Zuccaro, Almirantes (FN) e 
titulares de OM estiveram presentes.

“Esta solenidade é um reconhecimento pelos mais 
de 40 anos de trabalho e esforço do Almirante Rogério 
Ramos Lage, que, hoje, está sendo promovido ao posto 

de Vice-Almirante. Tive a oportunidade de acompanhar 
sua trajetória profissional e esta promoção é mais do 
que merecida. Parabéns e sucesso nesta nova etapa na 
carreira”, discursou o Almirante de Esquadra (FN) Armando.

Em cerimônia realizada na Fortaleza de São José, no dia 12 
de abril, o Vice-Almirante (FN) Renato Rangel Ferreira passou 
o Comando do Material de Fuzileiros Navais (CMatFN) para o 
Vice-Almirante (FN) Rogério Ramos Lage. A solenidade foi pre-
sidida pelo Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares.


