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HONRA

Caro Leitor,

O ano de 2017 foi eleito por este Comandante-Geral como o ano da HONRA, 
bem intangível, que sintetiza os valores mais altos do ser humano, como a 
ética, a moral e a integridade. É o alicerce da conduta de todo Fuzileiro Naval 
e o farol que o guia. Em nome da honra, todo Fuzileiro Naval é um patrio-
ta responsável por seus atos, que cumpre com suas obrigações e renuncia, 
muitas vezes, aos seus interesses pessoais em prol dos interesses coletivos. 
Assim, ele busca zelar pela integridade de seus companheiros, liderar pelo 
exemplo e lapidar sua coragem mental, moral e física. Ressalto que o desa-
fio enfrentado pelos Fuzileiros Navais, de se manterem, permanentemente, 
prontos para serem empregados é, em muito, facilitado pelo culto diuturno 
de seus valores essenciais, dentre eles a honra.

A escolha deste atributo ético e moral como valor a balizar a conduta do 
Fuzileiro Naval e a ser destacado este ano está intimamente relacionada à 
crescente inversão de valores que vêm se delineando nos últimos anos em 
nossa sociedade. E é em um momento como este, em que urge a necessidade 
da liderança pelo exemplo, que devemos trabalhar internamente a perpetu-
ação de tão nobre valor.

A honra sempre esteve na base da formação militar. Ela nos baliza desde 
o momento em que adentramos os Centros de Instrução, ela sustenta nossa 
coragem, constrói nossa disciplina, guia nossas ações e motiva nosso espíri-
to de corpo.  

Pertencemos a uma Instituição bissecular e não podemos nos desprender 
nunca de nossa obrigação em honrar aqueles que nos antecederam e que 
construíram o que o Corpo de Fuzileiros Navais e o que a Marinha repre-
sentam hoje.

A honra é o patrimônio da alma. Por isso, convoco-os a se manterem ali-
nhados com esse valor.

ADSUMUS!

ALEXANDRE JOSÉ BARRETO DE MATTOS

Almirante de Esquadra (FN)

Comandante-Geral
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Operações

Os 175 militares integrantes do 26º 
Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais-Haiti participaram, de 19 a 30 
de abril, em Itaóca (ES), do exercício 
“Adest Batalhão de Proteção I – 2017”, 
que é o treinamento final para a Mis-
são das Nações Unidas para a Estabili-
zação do Haiti (MINUSTAH). 

O treinamento ocorreu em duas 
etapas: uma fase de oficinas e uma 
fase tática, que envolve simulações, a 

Fuzileiros Navais encerram preparação de grupamento para o Haiti

De 3 a 7 de abril, militares do Ba-
talhão de Operações Especiais de Fu-
zileiros Navais (Batalhão Tonelero), 
do Batalhão de Controle Aerotático 
e Defesa Antiaérea e do Primeiro Es-
quadrão de Aviões de Interceptação 
e Ataque (Esquadrão VF-1) realiza-
ram um adestramento de emprego 
de armamento, no contexto de uma 
operação de apoio aéreo aproxima-
do, com fogos conduzidos por Guias 
Aéreos Avançados (GAA). 

Foram empregadas munições 
reais e de exercício nas instala-
ções do estande de tiro de Maxa-

Corpo de Fuzileiros Navais e Esquadrão VF-1 realizam adestramento 

ranguape-RN, permitindo a qualifi-
cação e a requalificação de aviadores 
navais do Esquadrão VF-1 e dos GAA 
do Batalhão Tonelero. O exercício 
consubstancia a constante busca pela 

padronização de procedimentos na 
condução das operações aeronavais 
e de fuzileiros navais, contribuindo 
para a prontidão e o adestramento do 
pessoal envolvido.

fim de tornar o exercício o mais próxi-
mo da realidade que será vivenciada 
na missão. Nos dias 27 e 28 de abril, 
os militares realizaram a maior parte 
dos adestramentos da fase tática, com 
ações de cerco e vasculhamento, con-
trole de distúrbios e patrulhamentos a 
pé, mecanizado e motorizado.

Os integrantes do 26º e último Con-
tingente começaram o deslocamento 
para o Haiti no dia 16 de maio. 

BtlArtFuzNav volta a realizar tiro de artilharia em Gericinó
O Batalhão de Artilharia de Fu-

zileiros Navais realizou, de 17 a 
20 de abril, o exercício  de tiro de 
artilharia, no Campo de Instru-
ção do Gericinó (CIG), no Rio de 
Janeiro. Foram empregados 92 
militares, 12 viaturas operativas 
e quatro obuseiros 105mm L118 
“light gun”, que têm a capacida-
de de bater alvos de até 21 Km 
de distância. Esta foi a primeira 

oportunidade que oficiais fuzi-
leiros navais inscritos no Estágio 
de Qualificação Técnica de Artilha-
ria tiveram para participar de uma 
atividade de tiro real de artilharia 
de campanha. A última vez que o 
CFN realizou tiro real de artilharia 
no CIG foi em abril de 2000, pois 
o Campo de Instrução passou 13 
anos interditado e foi oficialmente 
reaberto em maio de 2016.

Fuzileiros Navais participam da Operação Sinal Vermelho

A Força de Fuzileiros da Esquadra 
(FFE) participou, de 31 de maio a 14 
de junho, da Operação Sinal Verme-

lho, na região de Itaóca (ES). O exercí-
cio teve como objetivo testar o tempo 
de reação, o estado de prontidão e o 
aprestamento dos meios navais, aero-
navais e de fuzileiros navais da Mari-
nha do Brasil que compõem a Força 
de Emprego Rápido (FER), no contex-
to de uma evacuação de não comba-
tentes. Durante a atividade, foram em-

pregados um Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), 
um Destacamento de Controle Aero-
tático e um Componente de Apoio de 
Serviço ao Combate. O GptOpFuzNav 
foi do tipo Elemento Anfíbio e seu 
Componente de Combate Terrestre 
foi nucleado pelo 2º Batalhão de In-
fantaria de Fuzileiros Navais.
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CFN no Mundo

Apresentaram-se na Embaixada do 
Brasil no Paraguai, no dia 11 de abril, 
os novos fuzileiros navais integrantes 
do Destacamento de Segurança da 
Embaixada. Os militares foram rece-
bidos pelo embaixador do Brasil no 
Paraguai, Carlos Alberto Simas Ma-
galhães, que também cumprimentou 
aqueles que estavam regressando ao 
Brasil após o cumprimento da missão 
naquele país amigo. No dia 31 de maio, 
os novos integrantes do Destacamento 

Após 13 anos de serviços presta-
dos à Organização das Nações Uni-
das (ONU), a Marinha do Brasil en-
viou, a partir de 16 de maio, o 26º e 
último Contingente do Grupamen-
to Operativo de Fuzileiros Navais – 
Haiti, comandado pelo Capitão de 
Mar e Guerra (FN) Alexandre José 
Gomes Dória. Os integrantes do 

Marinha do Brasil envia último contingente 
para Missão de Paz no Haiti

O Grupo de Assessoramen-
to Técnico de Fuzileiros Navais 
(GAT-FN) da Marinha do Brasil 
na Namíbia está apoiando a for-
mação de 117 recrutas fuzileiros 
navais integrantes do 8º Curso de 
Formação dos Soldados Fuzilei-
ros Navais da Marinha da Namí-
bia, cuja cerimônia de abertura foi 
realizada em 9 de maio, na “Naval 
Training School” (NTS), no país 
africano. Durante as 18 semanas 
de curso, os recrutas serão dividi-
dos em dois pelotões e terão aulas 
de Instrução Militar Naval, Ordem 
Unida, Treinamento Físico-Mili-
tar, Instrução Básica de Combate, 
Fundamentos de Operações Anfí-
bias, Armamento e Tiro.

GAT-FN apoia Curso 
de Formação de 
Soldados Fuzileiros 
Navais da Marinha 
da Namíbia

tiveram a oportunidade de visitar o 
“Comando de Infantería de Marina 
de la Armada Paraguaya” (COMIM). 
No evento, coordenado pelos milita-
res do Intercâmbio Naval na Armada 
Paraguaia, os Fuzileiros Navais per-
correram as instalações do COMIM 
e acompanharam cursos ministrados 
por militares brasileiros, contribuin-
do, assim, para estreitar e fortalecer os 
laços de amizade entre a Marinha do 
Brasil e a Armada Paraguaia.

26º Contingente, responsáveis pela 
desmobilização da Base de Fuzilei-
ros Navais Acadêmica Rachel de 
Queiroz, ficarão no país até outu-
bro, quando as Forças Armadas do 
Brasil encerrarão a missão de paz 
no Haiti. Desde seu início, em 2004, 
já foram enviados cerca de 6 mil 
Fuzileiros Navais para o país. O GAT-FN da Marinha do Brasil 

na Namíbia realizou, de 29 de mar-
ço a 12 de abril, na “Naval Training 
School”, o Estágio Preparatório de 
Instrutores (E-PI). O objetivo é pa-
dronizar a conduta dos instrutores 
namibianos durante o Curso de 
Formação de Soldados Fuzileiros 
Navais e do Curso de Especializa-
ção de Infantaria, além de estreitar 
os laços de cooperação entre ins-
trutores namibianos e assessores 
brasileiros. Durante o estágio, os 
alunos tiveram aulas de elaboração 
de planos de aula, conduta com 
recrutas, segurança em instruções 
aquáticas, entre outras. 

Base Naval Hfd. Kwartier Boxel, em 
Paramaribo, e contou com a partici-
pação de diversas autoridades civis 
e militares dos dois países, além dos 
familiares e amigos dos formandos. 
Concluíram o curso 32 alunos, sendo 
um segundo-tenente, três sargentos, 
um cabo e 27 soldados.

GAT-FN prepara ins-
trutores da Namíbia

Embaixada do Brasil no Paraguai recebe novos 
integrantes do Destacamento de Segurança

Marinha do Brasil apoia formatura do primeiro 
Curso de Formação de Fuzileiros Navais do Suriname

O Grupo de Assessoramento Téc-
nico de Fuzileiros Navais (GAT-FN) 
da Marinha do Brasil no Suriname, 
e a Marinha do Suriname realiza-
ram, em 14 de junho, a formatura do 
primeiro Curso de Formação de Fu-
zileiros Navais daquele país amigo. 
A cerimônia militar foi realizada na 
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No dia 7 de abril, o Centro de 
Instrução Almirante Milcíades 
Portela Alves (CIAMPA) recebeu 
a visita do Comandante-Geral da 
Armada Boliviana, Vice-Almirante 
Yamil Octavio Borda Sossa. Acom-
panhado pelo Comandante do 
CIAMPA, Capitão de Mar e Guer-
ra (FN) José Ferreira Monteiro, o 
Vice-Almirante Sossa conheceu as 
instalações da organização militar 
e parte das instruções ministradas 
aos recrutas.

CIAMPA recebe visita 
do Comandante-Geral 
da Armada Boliviana

O CGCFN recebeu, no dia 11 
de maio, a visita do Adido de De-
fesa do Reino Unido, Capitão de 
Mar e Guerra Kevin Fleming. A 
visita teve como objetivo apresen-
tar ao Adido as áreas de atuação 
do Corpo de Fuzileiros Navais e 
identificar possibilidades de co-

Adido de Defesa do Reino Unido 
visita o CGCFN

Mundo no CFN

No dia 5 de abril, no transcorrer 
da feira “LAAD Defence & Securi-
ty 2017”, foi assinado, durante reu-
nião bilateral entre os Comandan-
tes da Marinha do Brasil, Almirante 
de Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, e da Marinha da Namíbia, 
Contra-Almirante Peter Hafeni Vi-
lho, o “Termo de Abertura do Pro-
jeto de Desenvolvimento Doutriná-
rio da Marinha da Namíbia”.

O Projeto, capitaneado pelo 
Comando do Desenvolvimento 
Doutrinário do Corpo de Fuzilei-
ros Navais e supervisionado pelo 
Departamento de Doutrina do 
Comando-Geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais, tem por finalidade 
diagnosticar as necessidades para 
o desenvolvimento doutrinário da 

CGCFN intermedeia assinatura de termo que visa 
desenvolvimento doutrinário da Marinha da Namíbia

Marinha da Namíbia e elaborar nor-
mas e planos necessários a esta estru-
turação, de modo a capacitar aquela 
Força, em termos de formulação dou-
trinária, para o cumprimento de suas 
tarefas regulamentares.

A reunião contou com a presença 

operação entre os dois países. Para 
tanto, o Imediato do CGCFN, Capi-
tão de Mar e Guerra (FN) Marcelo 
Guimarães Dias, realizou uma pa-
lestra demonstrando a organização, 
capacidades e atividades do CFN, 
seguida de debate entre os oficiais 
do CFN e o militar do Reino Unido.

do Comandante do Desenvolvi-
mento Doutrinário do Corpo de Fu-
zileiros Navais, Contra-Almirante 
(FN) Nélio de Almeida. A “LAAD 
Defence & Security 2017” ocorreu 
entre 4 e 7 de abril, no Riocentro, 
Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
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Matéria de Capa

CFN promove cerimônia de
transmissão de cargo de 
Comandante-Geral 



NOTANF  Abr/Mai/Jun    7Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

Matéria de Capa

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais promoveu, na 
manhã do dia 25 de abril, a ceri-
mônia de transmissão do cargo de 
Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, do Almirante de 
Esquadra (FN) Fernando Antonio 
de Siqueira Ribeiro para o Almiran-
te de Esquadra (FN) Alexandre José 
Barreto de Mattos.  

Presidida pelo Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, a 
cerimônia militar foi realizada na 
Fortaleza de São José da Ilha das 

Cobras, Centro do Rio de Janeiro, 
e teve início com a apresentação da 
Banda Marcial do Corpo de Fuzi-
leiros Navais. A ocasião marcou a 
entrega do estandarte do Corpo de 
Fuzileiros Navais ao Comandante-
-Geral empossado.

Dentre as autoridades civis e 
militares convidadas, esteve pre-
sente o Comandante da Armada da 
República da Colômbia, Almirante 
Leonardo Santamaría Gaitán. Tam-
bém prestigiaram o evento antigos 
ministros da Marinha e comandan-
tes da Força, antigos Comandantes-
-Gerais do CFN, membros do Al-
mirantado, Oficiais-Generais das 
Forças Armadas, representantes 
dos Poderes Legislativo e Judiciá-
rio, convidados e familiares das au-
toridades.

De acordo com o AE (FN) Fer-
nando Antonio, ir para a reserva 
após 48 anos de serviços prestados 
à Marinha do Brasil é motivo de 
grande honra pessoal e satisfação 
profissional. 

- É um misto de alegria, por tudo 
o que aconteceu ao longo desses 48 
anos, e de tristeza, por não fazer 
mais parte dessa rotina. Mas, por 
outro lado, é importante vermos a 
continuidade da nossa instituição 
bissecular. A gama de atividades 

que coordenamos tem que passar 
por outros comandos, para que haja 
a natural oxigenação da Instituição. 
E é uma grande satisfação passar o 
comando para um amigo, que te-
nho certeza que vai dar continuida-
de a esse trabalho de muitos e mui-
tos anos -, afirmou.

Já o AE (FN) Alexandre, revelou 
suas expectativas ao assumir o pos-
to máximo do Corpo de Fuzileiros 
Navais.

- A Marinha é responsável por 
toda a minha formação pessoal e 
profissional. Ao longo de 45 anos, 
fui preparado para assumir gran-
des responsabilidades na minha 
vida profissional. Agora que che-
guei ao último posto e assumi o car-
go de Comandante-Geral, vou fazer 
o melhor que puder em prol da Ma-
rinha do Brasil. Minha expectativa 
é continuar contribuindo para o 
engrandecimento da nossa Força e 
o crescimento do CFN -, afirmou o 
novo Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais.
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Esporte

Em 5 de abril, foi aberto ao público 
o Museu do Esporte na Marinha do 
Brasil (MB), localizado no Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro 
(RJ). O museu resgata a história do 
esporte no país desde o século XIX e 
apresenta, por meio de exposição foto-
gráfica, objetos e multimídia, a trajetó-
ria de atletas que deixaram um legado 
para o desporto nacional. O acervo 
conta com peças como: o quimono 

CEFAN inaugura Museu do 
Esporte na Marinha 

30ª Corrida do CFN e 12ª do Corpo de 
Intendentes da Marinha reúne mais de três 
mil pessoas no Aterro do Flamengo

Marinha do Brasil 
assina convênio com 
a Confederação 
Brasileira de Vela

utilizado pela Terceiro-Sargento Sarah 
Gabrielle Cabral de Menezes, nos Jo-
gos Olímpicos de Londres, em 2012, 
quando obteve a medalha de ouro na 
prova de Judô; o uniforme histórico de 
serviço, utilizado pelas Guardas-Ma-
rinha da primeira turma do Corpo 
Auxiliar Feminino da MB, formada no 
CEFAN; e o uniforme olímpico do Ca-
pitão de Mar e Guerra Fernando Lessa 
Gomes, utilizado nos Jogos de Moscou, 
em 1980, nas provas de tiro esportivo.

A 30ª Corrida do Corpo de Fu-
zileiros Navais e 12ª do Corpo de 
Intendentes da Marinha reuniu 
3.877 participantes no Aterro do 
Flamengo, no dia 14 de maio. Or-
ganizada pelo CEFAN, sob super-
visão do CGCFN, o evento contou 
com a participação de 1.280 cor-
redores individuais, que dispu-
taram as provas de 5Km e 10Km, 
além de 13 pelotões civis, 33 pelo-
tões masculinos, 27 pelotões mis-
tos, cinco pelotões femininos e 22 

pelotões vibração, também com-
posto por militares.

A corrida foi acompanhada 
por familiares e convidados dos 
atletas, que puderam conhecer o 
mostruário de meios do Corpo de 
Fuzileiros Navais, aberto à visita-
ção durante o evento, e assistir a 
uma demonstração de manobras 
de motocicletas militares Harley-
-Davidson, realizada pelos bate-
dores da Companhia de Polícia do 
Batalhão Naval.

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas realiza a 24ª Corrida 
Rústica Batalha Naval do Riachuelo em Manaus

O 1º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas (1ºBtlOpRib) realizou, em 
4 de junho, a 24ª edição da Corrida 
Rústica Batalha Naval do Riachuelo. 
A tradicional corrida, que já faz parte 
do calendário da cidade de Manaus, 

contou com um público de cerca de 
2 mil pessoas. A largada aconteceu às 
7h15, nas instalações do 1ºBtlOpRib, e 
a corrida se desenvolveu pela BR 319, 
Distrito Industrial de Manaus-AM, 
em dois percursos, de 5 e 10Km.

A Marinha do Brasil e a Confe-
deração Brasileira de Vela celebra-
ram, no dia 26 de junho, assinatura 
de convênio, na sede do CGCFN, 
na Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras, Centro do Rio. O convênio 
visa viabilizar ações e projetos que 
auxiliem na preparação dos atletas 
brasileiros da modalidade de Vela, 
para as principais competições do 
calendário oficial da Federação In-
ternacional de Vela, além das com-
petições militares.
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Responsabilidade Social

O 1º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas realizou, nos dias 17 e 18 
de abril, Ação Cívico-Social em duas 
escolas do estado do Amazonas. 

Os militares visitaram, no dia 
17, as crianças da Escola Municipal 
Manoel Adriano, situada na comu-
nidade de São Sebastião. Já no dia 

A “Honra do Fuzileiro Naval” 
foi o tema abordado pelo Coman-
do do Pessoal de Fuzileiros Navais 
(CPesFN) em palestra realizada no 
dia 18 de maio para os 630 recrutas 
do Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (CIAM-
PA). O evento faz parte do projeto 
“Liderar é Preciso”, coordenado 
pelo CPesFN, que visa, por meio 
de palestras, consolidar o valor da 
liderança no âmbito do CFN, tendo 
como foco, este ano, a honra.

18, a visita foi feita para os estu-
dantes da Escola Municipal Paula 
Frassinetti, situada no bairro São 
Francisco, que assiste a um total 
de 420 alunos, incluindo crianças 
especiais. 

Na ocasião, os militares apre-
sentaram a Marinha do Brasil aos 

CPesFN apresenta projeto “Liderar é Preciso” 
aos recrutas do CIAMPA

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas realiza palestras 
motivacionais em Escolas Municipais 

jovens estudantes e proferiram 
uma palestra motivacional sobre a 
importância de se dedicar aos es-
tudos. No momento final, foram 
distribuídos brindes a todos os 
alunos, proporcionando um dia de 
grande felicidade às crianças e aos 
pré-adolescentes das duas escolas. 

O Núcleo de Assistência Social 
do Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves realizou, 
nos meses de abril e maio, uma sé-
rie de palestras abordando temas 
como: violência doméstica, depen-
dência química, qualidade de vida 

CIAMPA promove palestras para 
a família naval

e controle do estresse. As atividades 
têm como objetivo contribuir para o 
aumento da qualidade de vida da 
família naval, uma vez que os níveis 
de estresse, quando muito altos, po-
dem ocasionar perdas no desempe-
nho profissional e pessoal. 
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Ensino

Onze atletas das modalidades 
Judô, Remo, Vela, Tiro Esportivo, Na-
tação, Taekwondo, Futebol Feminino 
e Beach Soccer foram promovidos à 
graduação de terceiro-sargentos, no 
dia 30 de junho, no CEFAN, após 
concluírem o Estágio de Habilitação 
para Praças da Reserva de 2ª classe 
da Marinha, que teve início em 8 de 
maio, com duração de seis semanas.

Como parte integrante do está-
gio, os militares realizaram ades-
tramento no Centro de Avaliação 

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Ladário (GptFNLa) reali-
zou, de 28 de abril a 6 de junho, a 27ª 
edição do Curso Expedito de Ope-
rações no Pantanal (C-Exp-OPant). 
Dos 92 militares que iniciaram o 
curso, somente 16 concluíram, den-
tre eles dois militares do Exército 
Brasileiro, um militar do Comando 

GptFNLa realiza a 27ª edição do Curso 
Expedito de Operações no Pantanal

CIASC forma 63 mili-
tares no Curso de 
Especialização em 

Guerra Anfíbia

O Centro de Instrução Almiran-
te Sylvio de Camargo (CIASC) rea-
lizou, em 1º de junho, a cerimônia 
de formatura do Curso de Especia-
lização em Guerra Anfíbia e do Es-
tágio Especial em Guerra Anfíbia 
2017. O curso e o estágio tiveram a 
duração de 70 dias e o objetivo foi 
qualificar os Guardas-Marinha Fu-
zileiros Navais, os oficiais do Qua-
dro Auxiliar de Fuzileiros Navais 
e os oficiais do Quadro Comple-
mentar de Fuzileiros Navais (QC-
-FN) para o exercício das funções 
de caráter operativo. A turma foi 
composta por 63 militares e, den-
tre eles, destacou-se a Segundo-Te-
nente Gizelle do Carmo Rebouças 
Dias, integrante da primeira turma 
de oficiais FN do sexo feminino e 
segunda mulher a concluir o curso.

da Flotilha de Mato Grosso e um 
agente da Polícia Civil do Estado 
do Mato Grosso do Sul. Realizado 
anualmente, o C-Exp-OPant é um 
curso operativo rigoroso, que tem 
como objetivo capacitar os militares 
a operar no ambiente do Pantanal, 
conhecidamente inóspito quanto ao 
clima e à natureza.

Atletas da MB participam de adestramento 
com Fuzileiros Navais 

da Ilha da Marambaia, ministra-
do por uma equipe de instrução 
de fuzileiros navais e educadores 
físicos, no período de 29 a 31 de 
maio. O objetivo foi promover a 
familiarização dos atletas com as 
atividades militares desempenha-
das, principalmente, pelo Corpo 
de Fuzileiros Navais, além de esti-
mular o espírito de camaradagem, 
a perseverança e a abnegação nas 
diversas atividades realizadas.

Durante o treinamento, os atle-
tas receberam instruções básicas de 
operações na selva; higiene e primei-
ros socorros; orientação e navegação 
terrestre na selva; montagem e des-
montagem de armamentos (pistola 
9mm e fuzil 7.62mm); execução de 
tiro com fuzil M16 no simulador in-
door; além de executarem ativida-
des de navegação terrestre diurna e 
noturna com o auxílio de bússolas.

CIAMPA e CIAB formam 718 Fuzileiros Navais
O Centro de Instrução Almiran-

te Milcíades Portela Alves (CIAM-
PA) realizou, no dia 13 de Junho, 
a cerimônia de formatura de 622 
militares no Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros Navais – 
Turma I/2017. Já no Centro de Ins-
trução e Adestramento de Brasília 
(CIAB), a formatura dos 96 fuzilei-
ros navais aconteceu no dia 22 de 
junho. Ao longo de 18 semanas, 
os militares receberam lições de 
Instrução Militar-Naval, Ordem 

Unida, Treinamento Físico Militar, 
Instrução Básica de Combate, Fun-
damentos de Operações Anfíbias, 
Armamento e Tiro e Ética Profis-
sional Militar. 
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O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais promoveu, no 
dia 20 de maio, o 43º Encontro de 
Veteranos, no Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo, na 
Ilha do Governador-RJ. O encontro, 
presidido pelo Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, tem 
como objetivo reunir as diversas ge-
rações de Fuzileiros Navais.

A cerimônia teve início com a 
apresentação da Banda Marcial do 
Corpo de Fuzileiros Navais, que, 
ao som de dobrados e canções mi-
litares, realizou evoluções forman-
do as figuras de uma âncora, de 
um timão e da sigla AVCFN (As-
sociação de Veteranos do Corpo 

de Fuzileiros Navais). Na ocasião, 
uma homenagem foi prestada 
ao Primeiro-Tenente (Refº-FN) 
Cyrillo Ferreira Barbosa, caver-
na mestra presente à festa, com 
100 anos de idade.

Como parte da programação, 
os convidados puderam visitar 
os mostruários de equipamentos 
e material, além de conhecer um 
pouco das atividades das Organi-

CGCFN promove 43º Encontro de Veteranos

zações Militares do CFN. As crian-
ças contaram com uma programação 
especial, com brincadeiras e recrea-
ção infantil, participando, como os 
“Fuzileiros do Amanhã”, do desfile 
em continência ao ComGerCFN.

Participaram do encontro repre-
sentações das Seções Regionais Rio, 
Salvador, Natal, Recife, Brasília, 
Porto Alegre, Nova Friburgo, São 
Paulo, Belém, Florianópolis e Região 
dos Lagos, além das alas femininas 
da AVCFN. Também prestigiaram o 
evento diversas autoridades, dentre 
elas o antigo Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, Almi-
rante de Esquadra (Refº-FN) Mar-
celo Gaya Cardoso Tosta.

Banda Sinfônica do CFN faz apresentações no Rio e em Brasília

Cerca de 2 mil pessoas prestigia-
ram a apresentação da Banda Sinfôni-
ca do Corpo de Fuzileiros Navais rea-

lizada no Clube Naval de Brasília, no 
dia 7 de junho. O concerto contou com 
a participação do coro da Sinfônica e 
das gaitas de fole da Banda Marcial do 
CFN e um repertório composto por 
clássicos nacionais e internacionais.

Já no dia 21 de junho, a Banda 
Sinfônica se apresentou na Igreja da 
Candelária, Centro do Rio de Janei-
ro. A apresentação, aberta ao público, 
fez parte da 23ª temporada do Projeto 
Candelária, que promove concertos 
gratuitos de música clássica para a po-

pulação. No repertório, foram executa-
das canções como “Pai Nosso”, “Halle-
lujah”, “Ave Maria” e “My Way”.
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O Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) recebeu os dois primeiros 
Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) 
do padrão Reliability, Availability, 
Maintainability/Rebuild to Standard 
(RAM/RS). Os carros, sendo um na 
configuração Transporte de Pessoal 
e outro na versão Comando e Con-
trole, desembarcaram na madruga-
da de 31 de maio no Porto de Santos 
e seguiram para o Centro Tecnoló-
gico do Corpo de Fuzileiros Navais, 
onde receberam o padrão CFN. 

Essa aquisição foi fruto de um 
contrato assinado entre a Marinha 
do Brasil (MB) e a Marinha dos 
EUA para o fornecimento de um 
total de 23 CLAnf. Após a chegada 

Corpo de Fuzileiros Navais recebe Comandante da Marinha no 
Complexo Naval da Ilha do Governador 

O dia 23 de junho foi marcado pela 
realização de diversos eventos im-
portantes para o Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), como a cerimônia de 
formatura de Sargentos Fuzileiros Na-
vais, a apresentação dos novos Carros 
Lagarta Anfíbios (CLAnf) adquiridos 
pela Marinha do Brasil e o desfile em 
continência de uma Unidade Anfíbia 
(UAnf) ao Comandante da Marinha 
(CM), no Comando da Divisão Anfí-

do lote final, prevista para ocorrer 
em 2018, a Força de Fuzileiros da 
Esquadra terá em seu acervo ope-
racional 49 unidades de CLAnf, 
quando possuirá o maior quantita-
tivo no Hemisfério Sul, auferindo 
melhores condições de contribuir 
para a defesa da Amazônia Azul.

De acordo com o Comandante 
do Material de Fuzileiros Navais, 
Contra-Almirante (FN) Renato 
Rangel Ferreira, os veículos do 
padrão RAM/RS trarão mais con-
fiabilidade, disponibilidade e me-
lhor logística de manutenção, pro-
porcionando ao CFN e à MB um 
considerável incremento na sua 
anfibiosidade. 

bia (ComDivAnf). Além do CM, os 
eventos contaram com a presença do 
Comandante de Operações Navais, 
do Diretor-Geral de Navegação, do 
Comandante-Geral do CFN, além de 
antigos Comandantes-Gerais e Ofi-
ciais-Generais do CFN. 

Na parte da manhã, no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camar-
go (CIASC), foi promovida a cerimô-
nia de formatura de 385 militares no 
Curso Especial de Habilitação para 
Promoção a Sargento e de 36 militares 
no Curso de Formação de Sargentos 
Músicos Fuzileiros Navais. No evento, 
o CM agraciou, com a medalha “Sar-
gento Francisco Borges de Souza”, 
o Sargento Diogo Barros de Castro, 
por ter concluído em primeiro lugar o 
Curso de Habilitação para Promoção 
a Sargento 2017. Ao final da cerimô-
nia, foram apresentados, já no padrão 

CFN, os dois novos CLAnf, que che-
garam ao Brasil no final de maio.

À tarde, foi realizado um desfile de 
UAnf no ComDivAnf, com o objetivo 
de apresentar a tropa e os veículos 
operativos do CFN ao Comandante 
da Marinha. Na ocasião, o CM tam-
bém visitou o mostruário de meios 
orgânicos das OM subordinadas ao 
ComDivAnf, a linha de tiro da Base 
de Fuzileiros Navais da Ilha do Go-
vernador e as instalações do Sistema 
de Lançadores Múltiplos de Foguetes 
ASTROS CFN 2020. A programação 
foi encerrada com a visita do CM às 
instalações do CIASC e a demons-
tração da pista de liderança daquele 
Centro de Instrução.

Marinha do Brasil adquire novo 
modelo de Carros Lagarta Anfíbios

- O CLAnf padrão RAM/RS 
supera, em todos os aspectos, as 
gerações anteriores. Possui motor 
mais potente, nova transmissão e 
sistema de suspensão atualizado, 
oferecendo melhor mobilidade, 
maior velocidade, facilidade de 
operação e condições de conforto 
e segurança à tropa embarcada -, 
avaliou o Almirante.


