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Fatos e Imagens CFN no Mundo

Centro de Operações de Paz 
de Caráter Naval participa de 
Treinamento de Operações 
de Interdição Marítima para 
militares de Estado-Maior 

Fuzileiro Naval 
participa do Estágio 
de Qualificação de 
Operações Anfíbias na 
França

Oficial Fuzileiro Naval é condecorado na Colômbia

O Centro de Operações de Paz de Caráter Naval (COpPazNav) 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo participou, 
de 5 a 9 de outubro, por meio do seu oficial encarregado, Capi-
tão de Fragata (FN) G. Maia, de uma capacitação no Centro de 
Treinamento Operacional de Interdição Marítima da OTAN, na ci-
dade de Chania, na Ilha de Creta, na Grécia. 

O objetivo foi habilitar oficiais de Estado-Maior para o pla-
nejamento e a execução de Operações de Interdição Marítima. 
Oficiais de diversos estados-membros da OTAN, como Bulgária, 
Grécia, Montenegro e Romênia, estiveram presentes.

Os ensinamentos servirão para aprimorar o Curso Interna-
cional de Operações de Paz de Caráter Naval, conduzido anual-
mente pelo COpPazNav. Além disso, foram realizadas tratativas 
entre os dois Centros, no intuito de estabelecer iniciativas de 
cooperação, visando instruções conjuntas por meio de equipes 
móveis de treinamento.

O Capitão de Fragata (FN) Maurício Corrêa 
de Souza, servindo atualmente no Comando do 
Desenvolvimento Doutrinário do CFN, participou 
do Estágio de Qualificação de Operações Anfíbias, 
promovido pela 9ª Brigada de Infantaria de 
Marinha, na Base Naval de Toulon, na França.

O estágio, realizado de 30 de novembro a 11 de 
dezembro, foi dividido em duas fases, com etapas 
de formação individual e exercícios coletivos. 
“Foi muito útil participar dessa experiência para 
conhecer a organização, os meios e a doutrina de 
Operações Anfíbias da França, o que pode gerar 
aperfeiçoamentos em nossa doutrina”, destacou 
o militar, que foi o primeiro brasileiro a obter esta 
certificação.

O Capitão de Corveta (FN) Vinicius Castro de Oliveira 
foi agraciado, no dia 2 de outubro, com a medalha militar 
“Desminado Soldado Profesional Wilson de Jesús Martinez 
Jabara”. A condecoração ocorreu durante a cerimônia alusiva ao 
Dia do Engenheiro Militar, no campo de paradas General Rafael 
Navas Pardodo Comando de Ingenieros, do Exército Nacional da 
República da Colômbia, na cidade de Bogotá.

O Oficial, que cumpre missão pela Junta Interamericana 
de Defesa, desempenha a função de assessor técnico em 
Desminagem Humanitária no Comando Geral das Forças 
Militares da Colômbia.

A condecoração outorgada ao oficial brasileiro destina-se 
a estimular, reconhecer e exaltar o trabalho de civis e militares 
nas atividades de desminagem, bem como contribuir para o 
cumprimento dos compromissos em prol de um território livre 
das minas antipessoal, dos artefatos explosivos improvisados e 
dos engenhos falhados.

Visite nosso site
www.marinha.mil.br/cgcfn
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O Centro Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais promoveu, 
no dia 15 de outubro, Ação Cívico-
Social em Parada de Lucas – RJ, 
beneficiando 200 famílias

O Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Brasília conduziu, de 19 a 23 de 
outubro, o Estágio de Habilitação 
para Mestre de Lançamento de 
Rapel de Torre

O Comandante-Geral do CFN 
recebeu, no dia 19 de novembro, a 
visita do embaixador da República 
da Coreia, ex-Fuzileiro Naval de seu 
país

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas realizou, no dia 27 de novembro, a 
cerimônia de conclusão da 34ª turma do Curso Expedito de Operações Ribeirinhas

O Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais - Defesa NBQR desinfectou, no 
dia 13 de outubro, o Hospital Federal 
Cardoso Fontes (RJ), ultrapassando a 
marca de 200 ações
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Operações Operações

A Marinha do Brasil, por meio do Corpo de Fuzileiros Navais, 
prestou apoio, nos 21 e 22 de novembro, em uma operação da 
Polícia Federal, no município de Ipixuna do Pará, estado do Pará. 

A ação dos policiais federais teve como foco o combate 
ao tráfico de drogas na região. Como resultado, foi encontrada 
e apreendida quase meia tonelada de maconha no interior de 
uma aeronave de pequeno porte, que estava em uma pista 
clandestina localizada naquele município. 

Na operação, foram empregados fuzileiros navais do 2° 
Batalhão de Operações Ribeirinhas, que prestaram suporte 
logístico na operação e realizaram atividades como segurança, 
desmontagem e transporte da aeronave para a capital Belém. 

Visando aprimorar os adestramentos 
de tiro de sua tropa, o Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Salvador (GptFNSa) 
desenvolveu um sistema de controle au-
tomático de alvos. 

O equipamento permite a movimen-
tação automática de alvos, combinada 
com a emissão de alarmes iluminativos 
e sonoros, obedecendo sequências de 
acionamento previamente programadas, 
que indicam o momento e a direção do 
alvo a ser atingido.   

Idealizado pelo Terceiro-Sargento 
(FN-ET) Nascimento, o dispositivo foi utili-
zado pela primeira vez durante um exercí-
cio conduzido pela Companhia de Polícia 
do GptFNSa, nos dias 10 e 11 de novembro, 
no município de Entre Rios, na Bahia.

A Companhia de Apoio ao Desembarque (CiaApDbq) participou 
de Adestramento em Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
(Adest-NBQR), no dia 15 de outubro, no Complexo Naval da Ilha das 
Flores, em São Gonçalo (RJ), e no Complexo Naval da Ilha do Governador, 
no Rio de Janeiro (RJ).

O adestramento foi dividido em duas fases, com a participação 
de 10 militares da CiaApDbq, 15 militares do Batalhão de Engenharia 
de Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav), 12 militares da Base de Fuzileiros 
Navais da Ilha das Flores e um militar da Unidade Médica Expedicionária 
da Marinha.

A primeira fase foi realizada na Ilha das Flores, onde o BtlEngFuzNav 
ministrou instrução sobre a utilização das roupas de proteção NBQR 
na Zona de Desembarque, e a CiaApDbq realizou instrução sobre a 
instalação e a utilização de esteira de pouso de helicópteros.

A segunda fase ocorreu no 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros 
Navais, na Divisão Anfíbia, onde o BtlEngFuzNav ministrou instrução 
sobre os cuidados no transporte de vítima, como reconhecer sintomas 
e como realizar a descontaminação, e a Companhia de Apoio ao 
Desembarque deu aulas sobre o balizamento de aeronave no período 
diurno e noturno.

O evento teve como objetivo promover a troca de experiências 
entre as Organizações Militares participantes de operações envolvendo 
contaminação por agentes NBQR, como o vírus da Covid-19.

Como parte da “Operação Ágata Norte 2020”, 
cerca de 300 militares do 2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas participaram, de 22 de outubro a 2 de 
novembro, de ações preventivas e repressivas de 
combate a crimes ambientais e transfronteiriços na 
região Norte do país. 

Os militares foram empregados em atividades 
de reconhecimento, ações em ambiente ribeirinho, 
segurança de portos e inspeções navais. A atuação 
ocorreu nos estados do Pará, Maranhão e Amapá, 
em coordenação com Exército Brasileiro, Força Aérea 
Brasileira, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Civil e IBAMA.

O Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais conduziu, de 
19 a 22 de outubro, o exercício “QUADREX-ART 2020”, em Ma-
caé (RJ), com o apoio de instalações do Exército Brasileiro 
localizadas no Forte Marechal Hermes. 

O exercício, direcionado a oficiais, consistiu em estudo 
no terreno dos aspectos de artilharia de campanha, no con-
texto de um tema tático, que prevê um assalto anfíbio com 
desembarque de um Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais, de nível Brigada Anfíbia. Os conhecimentos adqui-
ridos por esses oficiais serão relevantes para o exercício da 
função de Comandante de Bateria, bem como para prestar 
o assessoramento do emprego das armas de apoio, quando 
vierem a exercer a função de Oficial de Ligação de Artilharia.

O Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais 
adestrou, de 22 a 27 de outubro, os alunos do Curso 
Especial de Operação de Carro de Combate e do 
Estágio de Qualificação Técnica Especial Operação de 
Viatura Blindada Sobre Rodas 8X8 PIRANHA III C nos 
procedimentos técnicos relacionados ao emprego dos 
blindados em conduta auto e progressão no terreno.

O exercício foi realizado na área de adestramento 
do 1º Esquadrão de Cavalaria Leve Aeromóvel, 
localizado no município de Valença (RJ), e respeitou as 
medidas de restrição ao novo coronavírus.

Fuzileiros Navais da Marinha 
do Brasil prestam apoio à 
Polícia Federal em operação de 
combate ao tráfico de drogas

2° Batalhão de Operações Ribeirinhas participa da “Operação 
Ágata Norte 2020” 

Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais realiza exercício 
“QUADREX-ART”

Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais realiza exercício 
em Valença (RJ)

Grupamento de 
Fuzileiros Navais de 
Salvador desenvolve 
equipamento para 
treinamento de tiro 
instintivo

Companhia de Apoio ao Desembarque participa de 
Adestramento em Defesa NBQR
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Matéria de Capa Matéria de Capa

O ano de 2020 foi marcado por grandes desafios. A pandemia da Covid-19 impôs diversas restrições à popula-
ção mundial e trouxe mudanças significativas a nível global. Com isso, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) também 
teve que se reinventar. 

Desde o mês de fevereiro, quando ocorreu a “Operação Regresso”, em apoio aos brasileiros repatriados da 
China, os Fuzileiros Navais estão engajados no combate ao novo coronavírus. Também por conta da pandemia, 
diversos eventos que fazem parte do calendário oficial do CFN foram cancelados ou realizados em novo formato, 
via internet. A última edição de 2020 do periódico NOTANF contempla os principais acontecimentos do ano que vai 
ficar para a história.

A manhã do dia 12 de maio foi marcada pelo 
ato de posse do novo Comandante-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) 
Paulo Martino Zuccaro. Presidido pelo Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques Barbosa 
Junior, o ato foi realizado na Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras, Centro do Rio, e transmitido em 
tempo real pelo Facebook da Marinha, atingindo 
cerca de 100 mil pessoas. 

O Almirante de Esquadra (FN) Zuccaro assumiu 

Antes mesmo de o novo coronavírus chegar ao 
Brasil, os Fuzileiros Navais já estavam prestando 
apoio no que viria ser a maior pandemia da história 
recente. Para a “Operação Regresso”, foi constituído 
um Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de 
Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
(GptOpFuzNav-NBQR), composto por militares do 
Centro de Defesa NBQR da Marinha do Brasil (MB), 
com o apoio de várias Organizações Militares (OM) 
do CFN. 

No dia 9 de fevereiro, os militares da MB, em 
conjunto com diversas agências e com as demais 
Forças singulares, realizaram um trabalho de ba-
lizamento de 31 brasileiros e 3 diplomatas repa-
triados de Wuhan, na China, primeiro epicentro da 
epidemia do coronavírus. Ao todo, chegaram 58 
pessoas, incluindo militares, profissionais de Saúde 
e um jornalista, em duas aeronaves da Força Aérea 
Brasileira. Após conduzir os repatriados à estrutura 

o ano que testou e reforçou a 
prontidão do Corpo de Fuzileiros Navais
2020:

montada para abrigá-los durante a quarentena, os 
Fuzileiros Navais do GptOpFuzNav-NBQR fizeram a 
desinfecção das aeronaves, das bagagens dos repa-
triados e de viaturas utilizadas para transportá-los. 
Ao longo dos 18 dias seguintes, os recém-chegados 
permaneceram em observação, realizando exames 
periódicos, que comprovaram a ausência do novo 
coronavírus.

No mês seguinte, com casos da doença já con-
firmados no país, a Marinha do Brasil deu início à 
“Operação Grande Muralha”, que consiste no en-
frentamento à pandemia no âmbito da Força, com 
especial atenção à Família Naval, e também fez 
parte da “Operação COVID-19”, em atendimento às 
diretrizes emanadas pelo Ministério da Defesa para 
emprego das Forças Armadas na prevenção e no 
combate ao novo coronavírus. Ações como desin-
fecção de locais de grande circulação de pessoas, 
doação de kits de alimentação e de higiene, capa-
citação de civis e de agentes públicos, bem como 
pesquisa, desenvolvimento e produção de Equipa-
mentos de Proteção Individual e materiais de apoio 
a hospitais e profissionais de saúde foram algumas 
das ações realizadas pela MB em todo o país e com 
o apoio de diversas OM.

o lugar ocupado pelo Almirante de Esquadra (FN) 
Alexandre José Barreto de Mattos desde 2017. “Meu 
comando começa em um cenário bastante adver-
so, por estarmos passando pela fase mais crítica, 
no Brasil, da pandemia do novo coronavírus. Talvez, 
minha mais importante tarefa, ao menos nesses 
movimentos iniciais, seja contribuir para que o Co-
mandante da Marinha nos guie a um porto segu-
ro cruzando os mares muito revoltos que vemos à 
proa”, declarou ao AE (FN)Zuccaro à ocasião.

Pela primeira vez na história, passagem de cargo do 
Comandante-Geral é transmitida ao vivo

Atuação dos Fuzileiros Navais durante a pandemia da Covid-19
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Matéria de Capa Matéria de Capa

Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais realiza 
apresentações via YouTube

Lançamento do PROADSUMUS e aquisição de novas viaturas 
para o CFN

Realizado anualmente e integrante do calendá-
rio oficial de eventos do Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, o tradicional concerto da 
Sinfônica no Theatro Municipal teve 
que ser cancelado por conta da 
pandemia, bem como as tur-
nês das quais a Banda par-
ticipa pelo país afora.

No entanto, este 
ano, a Banda Sinfônica 
do Corpo de Fuzilei-
ros Navais também 
teve que se rein-
ventar e promoveu 
duas apresenta-
ções ao longo do 
ano, ambas trans-
mitidas no canal 
oficial da Marinha 
do Brasil no You-
Tube, atingindo um 
público expressivo. 

A primeira, alu-
siva aos 155 anos da 
Batalha Naval do Ria-
chuelo, no dia 11 de junho, 
foi transmitida ao vivo da Ilha 
Fiscal, na zona portuária do Rio, 
e alcançou a 25ª posição entre os ví-
deos mais assistidos no YouTube, contando 
com a participação de artistas consagrados, como 
o cantor Daniel, o maestro Isaac Karabtchevsky e 
o compositor Kiko Zambianchi, que deixaram men-
sagens ao público e parabenizaram a Marinha do 
Brasil pela data.

Seguindo o mesmo padrão de sucesso, a se-
gunda apresentação foi feita para celebrar o Dia do 

Marinheiro, em 13 de dezembro, a bordo do Navio 
Aeródromo Multipropósito “Atlântico”, o Capitânia 

da Esquadra Brasileira. O evento contemplou 
uma série de atrações musicais, histó-

ria e cultura, com a participação 
especial de um dos maiores 

cantores líricos do país, 
Daniel Boaventura, e de 

militares da Força, que 
atuaram como mes-

tres de cerimônia. “A 
ideia foi represen-
tar toda a multipli-
cidade dos qua-
dros que formam 
nossa instituição 
e que são nosso 
maior patrimônio”, 
revelou o asses-

sor de bandas do 
Comando-Geral do 

Corpo de Fuzileiros 
Navais, Capitão de 

Corveta (RM1-T) Rena-
to, à frente da organiza-

ção do evento.
No repertório, foram exe-

cutadas músicas clássicas e po-
pulares, como “O Lago dos Cisnes”; 

“Coisa mais Linda”; “Con Te Partiró”; e “A Whole 
New World”, entre outras, acompanhadas de ima-
gens projetadas no casco no navio, contando um 
pouco da história do Brasil e da Força Naval. A oca-
sião marcou, ainda, a estreia do FuziShow, a Big 
Band da Marinha do Brasil, conjunto que tem como 
característica marcante a utilização de instrumen-
tos de metais em suas apresentações.

Uma das principais conquistas da Marinha do 
Brasil (MB) no ano de 2020 foi o lançamento do 
PROADSUMUS, o Subprograma de Meios de Fu-
zileiros Navais componente do Programa Estraté-
gico da Marinha “Construção do Núcleo do Poder 
Naval”. O PROADSUMUS foi criado pelo Coman-
dante da Marinha para consolidar e ampliar as 
capacidades operativas do CFN, garantindo-lhe 
atuar como a Força de caráter anfíbio e expedicio-
nário, por excelência, contribuindo para as demais 
tarefas do Poder Naval brasileiro. 

Como parte do programa, a MB formalizou, no 
dia 24 de novembro, a compra de 90 caminhões 
UNIMOG 5000, junto à empresa alemã Daimler 
Truck AG. Os veículos “no estado da arte” militar são 
apropriados a operações em qualquer terreno e in-
dicados, especialmente, para as operações anfíbias 
realizadas por tropas do CFN. Os lotes anuais de 
viaturas pesadas UNIMOG 5000, incluindo veícu-

los de transporte de tropas e material, cisternas de 
água e combustível, frigoríficas e basculantes, serão 
recebidos de 2021 a 2027. 

Essa aquisição, que representará considerável 
ampliação do poder de combate do CFN, suce-
de outro contrato recentemente celebrado entre 
a MB e o governo dos Estados Unidos da América 
(EUA), para a obtenção de um sistema composto 
por 12 Viaturas Blindadas Leves Sobre Rodas 4x4 
“Joint Light Tactical Vehicle” (JLTV), com entregas 
previstas a partir de 2022. 

A Viatura Blindada Leve JLTV é um projeto de 
última geração das Forças Armadas dos EUA, que 
incorpora elevados ganhos tecnológicos, em aten-
dimento às demandas operativas da atualidade. A 
blindagem, aliada à mobilidade, ao poder de fogo e 
às potencialidades de comando e controle dessas 
viaturas, possibilitará a ampliação da capacidade 
dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais 
em conduzir Operações Anfíbias, Operações de Ga-
rantia da Lei e da Ordem, Missões de Paz e outras 
variadas ações dentro do amplo espectro das ope-
rações militares. Os contratos preveem, ainda, o es-
tabelecimento de estruturas de manutenção, com 
sobressalentes, equipamentos, ferramentas e cur-
sos necessários. 

A obtenção desses meios de última geração, na 
fronteira da tecnologia militar, assegura um eleva-
do grau de versatilidade e flexibilidade ao CFN, am-
pliando sua prontidão operacional e sua capacidade 
de projeção de poder em áreas de interesse estra-
tégico nacional.

A próxima fase será focada na substituição dos 
principais sistemas de armas do CFN, com priorida-
de para os armamentos de Infantaria e Artilharia.
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Ensino Ensino

Primeiro colocado do C-Ap-GAnfE, 2º Ten Ciro Sergilo 
Gomes Lugão da Costa Lima, recebe prêmio do V Alte 
(FN) Rossatto.

Primeiro colocado, CB-FN-IF Ecílio Castro da Silva, recebe 
premiação do Comandante do Batalhão de Operações 
Especiais de Fuzileiros Navais, CMG (FN) Capucci. 

O Centro de Operações de Paz de Caráter Naval, 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, 
concluiu, no dia 8 de outubro, o 4º Estágio de Operações 
de Paz para Mulheres. A turma contou com a participação 
de 27 mulheres da Marinha do Brasil, das demais Forças 
Singulares e Auxiliares, bem como de integrantes civis do 
meio acadêmico.

A Marinha do Brasil formou, em 2020, 30 
Guardas-Marinha Fuzileiros Navais na Escola 
Naval e 14 Oficiais Fuzileiros Navais no Centro de 
Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW). No Corpo 
de Praças, formaram-se 361 militares, sendo 260 
no CIAMPA e 101 no CIAB.

O Corpo de Fuzileiros Navais realizou, no dia 17 
de dezembro, a cerimônia de formatura dos cursos de 
carreira conduzidos pelo Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo no ano de 2020. Presidida pelo 
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Ilques, 
a solenidade foi precedida pela apresentação da Banda 

CFN participa de ciclo de 
palestras de opção de corpo 
para aspirantes da Escola 
Naval

Marinha realiza formatura do 
4º Estágio de Operações de 
Paz para Mulheres 

Marinha forma 44 Oficiais 
e 361 Praças FN em 2020

Fuzileiros Navais concluem cursos de carreira no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo

CIASC realiza cerimônia de encerramento do Estágio 
de Operações Especiais e do Curso de Guerra Anfíbia e 
Expedicionária

A Escola de Operações Especiais, do Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), encerrou, 
no dia 13 de novembro, o Estágio de Qualificação Técnica 
Especial de Operações Especiais 2020. O Estágio tem o 
propósito de habilitar Cabos e Soldados Fuzileiros Navais 
para auxiliar os Comandos Anfíbios no planejamento e na 
execução de Operações Especiais de Fuzileiros Navais. 

No decorrer de cinco semanas muitos desistiram, 
porém com determinação, comprometimento e amor 

Por que ser um Fuzileiro Naval? Esse foi o mote das 
palestras que o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) realizou 
para os aspirantes do 2º ano da Escola Naval, no dia 14 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 da Armada , de Fuzileiros Navais ou de 
Intendentes.

Por meio de apresentações, oficiais de diversos 
postos compartilharam experiências sobre suas carreiras, 
funções que exercem ou exerceram e oportunidades 
que vivenciaram ao longo de suas trajetórias. Na ocasião, 
foram exibidos vídeos e um depoimento exclusivo 
do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra (FN) Paulo Martino Zuccaro, para 
os aspirantes, que puderam, ainda, conhecer as diferentes 
especialidades do CFN e tirar dúvidas sobre a carreira de 
um Fuzileiro Naval. 

Além dos aspirantes do sexo masculino, este ano, 
militares do sexo feminino também participaram da 
palestra e poderão optar, pela primeira vez, pelo ingresso 
no Corpo de Fuzileiros Navais.

à pátria, seis combatentes, sendo cinco pertencentes 
ao CFN e um à Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
conseguiram chegar ao fim desse desafio.

Na mesma data, o CIASC realizou a cerimônia de 
encerramento do Curso de Aperfeiçoamento de Guerra 
Anfíbia e Expedicionária 2020, formando 51 alunos. O curso 
tem como propósito atualizar e ampliar os conhecimentos 
dos 2º Ten (FN/QC-FN/AFN) para o exercício das funções 
de caráter operativo até o nível de Subunidade.

Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais e contou com a 
presença do ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante 
de Esquadra Leonardo Puntel, do Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) 
Paulo Martino Zuccaro, e de membros do Almirantado. 

A ocasião marcou a formatura de 52 oficiais no 
Curso de Aperfeiçoamento Avançado do CFN, dos quais 
um pertence ao Senegal; de 411 militares no Curso de 
Aperfeiçoamento de Praças Fuzileiros Navais, sendo um 
de São Tomé e Príncipe e um de Cabo Verde, e de 454 
militares no Curso de Especialização de Praças FN.
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Responsabilidade Social

Grupamento de Fuzileiros 
Navais do Rio Grande 
distribui cestas básicas para 
alunos do Centro de Convívio 
dos Meninos do Mar

Batalhão de Artilharia de 
Fuzileiros Navais realiza 
doação de sangue

CIASC entrega cestas 
básicas e kits de higiene 
e limpeza para famílias 
atendidas pelo PROFESP

Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília organiza 
Campanha de Natal 

Entrega das flautas pelo 
Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais marca o 
início de mais uma turma do 
Projeto “Música e Cidadania”

O Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande 
realizou, no dia 8 de outubro, a entrega de kits contendo 
uma cesta básica e um conjunto de máscaras para alunos 
do Centro de Convívio dos Meninos do Mar (CCMAR), 
doados pela Diretoria do Núcleo CCMAR. Na ação, 
151 alunos foram beneficiados e receberam os kits nas 
respectivas casas em diversos bairros de Rio Grande (RS).

O Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais recebeu, 
em 26 de outubro, a Unidade Móvel do Hospital Naval 
Marcílio Dias para realizar uma coleta voluntária de 
sangue. A ação tem como objetivo repor os estoques dos 
hospitais, que diminuíram no decorrer da pandemia da 
Covid-19.

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, 
doou, nos dias 26 e 27 de novembro, 360 cestas básicas 
e kits de higiene e limpeza às crianças e jovens atendidos 
pelo Programa Forças no Esporte.

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
(GptFNB) realizou, no dia 7 de dezembro, a doação de 
brinquedos, roupas, livros e objetos infantis diversos 
para crianças e jovens da Brigada Mirim de Ceilândia, 
grupo pertencente à Assessoria de Programas Sociais do 
Corpo de Bombeiros. Ao longo dos meses de setembro 
a dezembro, o GptFNB recolheu as doações, feitas 
voluntariamente pela tripulação da Organização Militar.

O Batalhão Naval promoveu, no dia 20 de outubro, 
o ato de entrega de flautas aos novos alunos do Projeto 
Música e Cidadania, marcando o início das aulas da 
segunda turma de 2020. O evento foi realizado na Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras, no Cento do Rio. Por conta 
da pandemia da Covid-19, as aulas online gratuitas estão 
sendo oferecidas na plataforma digital do Batalhão Naval.

PROFESP-CIASC retoma 
as atividades do Projeto 
Navegar

No mês de novembro, o Programa Forças no Esporte 
do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo 
retomou as atividades do Projeto Navegar. Seguindo os 
protocolos de prevenção à Covid-19, os jovens atendidos 
pelo programa retornaram às aulas de canoagem, remo e 
vela, que são oferecidas no Centro de Instrução. 


