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Fuzileiros Navais participaram de exercícios durante a primeira fase do Curso Especial de Comandos 
Anfíbios, encerrada em 21 de julho.

A Força de Fuzileiros da Esquadra realizou, de 24 de 
julho a 3 de agosto, o Adestramento da Força de Em-
prego Rápido, no município de Três Corações (MG).

De 15 de junho a 17 de agosto, o  2º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas atuou na primeira fase  do 
treinamento do “Projeto Cão Farejador”, para as 
Atividades de Busca e Salvamento.

A Fortaleza de São José da Ilha das Cobras rece-
beu, no dia 25 de agosto, a visita de familiares 
de oficiais e praças no “Projeto Família a Bordo”.

Cerca de 800 Fuzileiros Navais ocuparam pontos 
estratégicos da região Centro-Sul do Rio Janeiro du-
rante as ações de Garantia da Lei e da Ordem, inicia-
das em julho.
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Ensino

O 2º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas (2ºBtlOpRib) apresentou o 
artigo científico "Estreitando Laços 
de Afeto: Equipamentos para Inter-
venções Assistidas por Cães" no IV 
Simpósio Internacional de Ativida-
de, Terapia e Educação Assistida por 
Animais, realizado de 6 a 8 de outu-
bro, no Rio de Janeiro. 

O objetivo do trabalho, de autoria 
da Profª Dra. Fernanda Hatano, da 
Universidade Federal Rural da Ama-
zônia, com a colaboração do Capitão 
de Fragata (FN) Robson Clair Da Silva, 
Comandante do 2ºBtlOpRib, foi proje-
tar os equipamentos que favoreçam o 
movimento e a conexão entre o prati-
cante e o cão para que sejam utilizados 
em atividades nas áreas da saúde e 
educação. Baseado nesse princípio, o 
2ºBtlOpRib produziu 11 equipamen-
tos em sua carpintaria, tais como pran-
chas, conectores de pranchas, varas e 
figuras geométricas.

Essa abordagem está inserida na 
futura implantação do projeto "En-
trelaço Adsumus", que visa promo-
ver a melhoria da qualidade de vida 
dos dependentes de militares, prin-
cipalmente crianças, cadastrados no 
Programa de Atendimento Especial, 
do Núcleo Assistencial do Comando 
do 4º Distrito Naval, utilizando o cão 
como mediador de todo o processo 
das atividades terapêuticas. 

2ºBtlOpRib participa 
do Simpósio Inter-
nacional de Terapia 
Assistida por Animais

No dia 2 de agosto, o Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Ca-
margo (CIASC) realizou a Cerimônia 
de Encerramento do Curso Expedito 
de Técnica de Ensino, que formou 29 
militares, incluindo um sargento do 
Exército. O objetivo foi suplemen-
tar a habilitação técnico-profissional 
dos oficiais, praças e civis, a fim de 
capacitá-los a planejar, conduzir e 

No dia 9 de agosto, a equipe de 
instrução do Grupamento de Fuzi-
leiros Navais de Salvador (GptFNSa) 
ministrou um treinamento sobre o 
fuzil automático leve 7,62 mm para 
Policiais Militares da 56ª Companhia 
Independente da Polícia Militar da 
Bahia (56ª CIPM), em Subaúma, dis-
trito do município de Entre Rios, na 
Bahia. Durante o curso, foram trans-
mitidos conhecimentos sobre a manu-
tenção e o manejo dos fuzis e executa-
do o tiro de familiarização.

De acordo com o Comandante de 
Pelotão da 56ª CIPM, Primeiro-Tenente 

CIASC realiza curso com Exército e PMERJ
avaliar as atividades de ensino, de 
acordo com as concepções adotadas 
pela Marinha do Brasil.

Na mesma data, também foi realiza-
da a formatura de 25 militares no Está-
gio de Viaturas Pesadas, voltado a ofi-
ciais subalternos e praças, sendo quatro 
policiais do Comando de Operações 
Especiais da Polícia Militar do Estado 
do Rio de Janeiro (COE-PMERJ).

Fuzileiros Navais ministram treinamento 
a Policiais Militares da Bahia

Talles Augusto Pereira Oliveira, o 
evento foi de suma importância para 
os policiais.  

-Com certeza, é uma grande opor-
tunidade de adquirir capacitação 
profissional. Os Fuzileiros Navais 
estão de parabéns pelo profissiona-
lismo e pela demonstração de conhe-
cimento técnico que apresentaram -, 
pontuou.

Os militares do GptFNSa estive-
ram em Subaúma entre os dias 7 e 11 
de agosto, participando de manobras 
militares que envolveram cerca de 
180 Fuzileiros Navais.
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CFN no Mundo

Mundo no CFN

Com o apoio do Grupo de Assessoramento Técnico 
de Fuzileiros Navais (GAT-FN) da Marinha do Brasil na 
Namíbia, foi realizada, no dia 8 de setembro, a cerimônia 
de encerramento do 8° Curso de Formação dos Soldados 
Fuzileiros Navais da Marinha da Namíbia, quando se 
formaram 100 soldados Fuzileiros Navais. 

Durante as 18 intensas semanas do curso, os recrutas 
Fuzileiros Navais tiveram instruções de Ordem Unida, 
Treinamento Físico-Militar, Instrução Básica de Comba-
te, Fundamentos de Operações Anfíbias e Armamento e 
Tiro. O curso foi finalizado com um exercício de campo, 
quando os militares puderam aplicar e consolidar todo o 
conteúdo do curso. 

Sob a coordenação do Grupo de Assessoramento Téc-
nico de Fuzileiros Navais junto à Guarda Costeira de São 
Tomé e Príncipe, teve início, em 25 de julho, o Curso de 
Formação de Soldados Fuzileiros Navais, composto por 
31 militares voluntários, oriundos do Exército e da Guar-
da Costeira do País. O curso está sendo desenvolvido nas 
instalações do Centro de Instrução Militar, onde está se-
diada a Unidade de Fuzileiros Navais santomense.

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais rece-
beu, no dia 21 de julho, a visita do Vice-Secretário Adjun-
to/Diretor dos Programas Internacionais da Marinha dos 
Estados Unidos, Contra-Almirante Francis D. Morley. 

Recepcionado pelo Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, o Almirante Morley conheceu, na sede 
do CGCFN, o Salão Sete de Março e a Galeria de Fotos 
dos antigos Comandantes-Gerais do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), além de visitar o Museu do CFN e assistir 
uma palestra proferida pelo Comandante do Material de 
Fuzileiros Navais.

A Fortaleza de São José da Ilha das Cobras recebeu, 
entre os dias 18 e 21 de julho, a visita de dois oficiais da 
Marinha Portuguesa, os Capitães-Tenentes Santos Sera-
fim e Délio Gonçalves. A motivação da visita institucio-
nal foi um intercâmbio com a Banda Sinfônica do Corpo 
de Fuzileiros Navais e fez parte das comemorações dos 
700 anos da MP. 

Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais da Namíbia 
forma 100 militares

MB apoia Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros 
Navais em São Tomé e Príncipe

CGCFN recebe a visita de 
oficial-general da Marinha 
dos Estados Unidos

Oficiais da Marinha Portuguesa 
realizam intercâmbio com a 
Banda Sinfônica do CFN
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Operações

O Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Na-
vais realizou, de 23 a 28 de julho, o adestramento de sal-
to livre operacional a grande altitude, na cidade de Campo 
Grande (MS).

No exercício, que também contou com a participação do Grupa-
mento de Mergulhadores de Combate e de milita-
res do Exército Brasileiro e da Aeronáutica, foram 
realizados quatro saltos, quando os envolvidos 
puderam compartilhar seus conhecimentos.

Para a ação, são realizados voos com 
altitude superior a 12 mil pés (aproxi-
madamente 3.657 metros), o que faz necessário 
o suporte extra de oxigênio. O salto, realizado 
em aeronave C-130 Hércules, foi um treinamen-
to prévio para o lançamento 
do novo KC-390 da 
EMBRAER. 

Após uma semana de cerco à Co-
munidade da Rocinha, os 950 mili-
tares das Forças Armadas, entre eles 
Fuzileiros Navais da Marinha do 
Brasil, deixaram, na madrugada do 
dia 29 de setembro, a comunidade 
localizada no bairro de São Conra-
do, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O balanço, na avaliação do Che-
fe do Estado-Maior Conjunto das 
Operações em apoio aos Órgãos de 
Segurança Pública do Rio de Janeiro, 
Contra-Almirante (FN) Roberto Ros-
satto, foi extremamente positivo. De 
acordo com o Almirante, as ações de 
cerco das Forças Armadas liberaram 
os policiais para realizarem tarefas es-
pecíficas no interior da comunidad e, 
o que contribuiu para a normalização 
das atividades na Rocinha.

- Nessa operação, por exemplo, 
não houve sequer um tiro dispara-
do por parte das Forças Armadas -, 
destacou o Almirante.

O papel das Forças Armadas 
nessas operações de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO), iniciadas 

Batalhão de Operações Especiais de 
Fuzileiros Navais realiza 
adestramento de salto

Fuzileiros Navais contribuem para a 
normalização da rotina na Rocinha

no final de julho deste ano, é apoiar as 
ações do Plano Nacional de Segurança 
Pública no Estado do Rio de Janeiro. 
O decreto assinado pelo Presidente da 
República, Michel Temer, estabelece 
que as operações se estenderão até 31 
de dezembro de 2017, podendo ser 
prorrogadas até o final de 2018. 

- É importante destacar que as For-
ças Armadas estão em permanente es-
tado de prontidão para apoiar os Ór-
gãos de Segurança Pública e contribuir 
para o bem-estar da sociedade -, con-
cluiu o Almirante Rossatto.

A Força de Fuzileiros da Esqua-
dra (FFE) participou, de 18 a 29 de 
setembro, da Operação Felino 2017, 
um exercício combinado entre as 
Forças Armadas do Brasil e de mais 
oito nações da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa (CPLP). A 
ação ocorreu na área de instrução da 
Academia Militar das Agulhas Ne-
gras, em Resende (RJ).

A operação teve como objetivo 
a preparação de uma Força Tarefa 
Conjunta e Combinada (FTCC) com-
posta pelos países membros da CPLP 
para atingirem, manterem e otimiza-
rem a capacidade de intervenção em 
Missões de Apoio à Paz e Ajuda Hu-
manitária. Militares de Angola, Bra-
sil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Guiné 
Equatorial, Moçambique, Portugal, 
São Tomé Príncipe e Timor-Leste 
participaram do exercício.

O Ministério da Defesa, por meio 
da Chefia de Operações Conjuntas, 
foi o responsável pela coordenação 
da Felino. A FFE teve como missão 
constituir um Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais, composto por 
cerca de 200 militares, que no contex-
to do exercício contribuiu para evitar 
conflitos entre os países beligerantes. 
Para tal, foram realizadas simulações 
de patrulhas, check points, segurança 
de instalações, escolta de autoridades, 
ações de cerco e vasculhamento e de 
Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica (DefNBQR). 

Força de Fuzileiros 
da Esquadra 
participa da 
Operação Felino 
2017
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Matéria de Capa

Um país entregue à violência, à barbárie e ao caos. 
Esse era o cenário do Haiti em 2004, ano em que, por 
uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, foi 
criada a Missão das Nações Unidas para a Estabilização 
do Haiti (MINUSTAH). O Brasil, desde o início, esteve 
à frente do componente militar da MINUSTAH, com a 
participação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 
além do apoio de tropas de outros 20 países. 

A partida do então presidente, Jean-Bertrand Aristide, 
para o exílio, em fevereiro de 2004, deixou o Haiti à beira de 
uma guerra civil. Cabia à ONU, naquele momento, garantir 
um ambiente seguro e estável ao país, a fim de contribuir 
para que os objetivos políticos e de direitos humanos pu-
dessem ser alcançados. A tarefa não foi fácil: o efetivo esta-
va abaixo do previsto inicialmente, a estrutura do país era 
precária, o comércio, quase inexistente, as gangues estavam 
espalhadas pelas favelas e cidades haitianas, dentre diver-
sos outros problemas que o país caribenho enfrentava.

Desafios e superação 
marcam os 13 anos 
da MINUSTAH
Missão de paz no Haiti chegou ao fim em outubro

Aos poucos, com os empecilhos sendo contornados, o 
país foi alcançando a tão sonhada estabilidade. Em 2010, 
no entanto, um terremoto destruiu praticamente todo o 
trabalho que vinha sendo feito por parte da ONU, geran-
do uma crise sem precedentes, inclusive de segurança, 
com a fuga de mais de 5 mil prisioneiros da capital. Cerca 
de 250 mil pessoas perderam suas vidas nessa catástrofe 
e 40 mil tiveram membros amputados. Coube às tropas 
da ONU socorrer aquelas pessoas, retirá-las dos escom-
bros, fazer a distribuição de gêneros e prover ajuda hu-
manitária, além da tarefa de capturar os fugitivos. O tra-
balho estava recomeçando praticamente do zero.

Em 2016, outra catástrofe natural atingiu o país. A 
diferença é que a tropa já estava preparada e foi envia-
da à área do furacão Matthew com dois dias de antece-
dência, o que contribuiu para a recuperação pós-furacão. 
O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais e a Enge-
nharia do Exército Brasileiro foram as primeiras tropas a 

Os 181 militares da Marinha do Brasil que integram o 26° Contin-
gente do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no Haiti foram 
agraciados, no dia 23 de agosto, com a “Medalha das Nações Uni-
das”.  A tradicional cerimônia denominada de Medal Parade (Parada 
da Medalha) tem como objetivo agraciar os mantenedores da paz que 
atuam em missões de paz pelo mundo sob a égide da Organização 
das Nações Unidas. 
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Matéria de Capa

chegar e a liberar a estrada para que os comboios com a 
ajuda humanitária pudessem passar. Logo em seguida, 
fizeram a escolta de 25 viaturas do World Food Program.

O último Force Commander da MINUSTAH, General 
de Divisão do Exército Brasileiro, Ajax Porto Pinhei-
ro, classificou a atuação dos Fuzileiros Navais como 
um “ato heróico”, visto que, mesmo sabendo do risco 
que corriam, deslocaram-se para a área que viria a ser 
atingida.

- O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, por 
ser uma tropa profissional e que cumpre muito bem to-
das as missões, já havia me marcado desde a época em 
que comandei o BRABATT [Batalhão Brasileiro]. Mas, o 
que mais chamou a minha atenção foi a atuação deles no 
pós-furacão Matthew, que, inclusive, foi citada pelo nos-
so embaixador numa sessão do Conselho de Segurança-, 
destacou.

Somente no âmbito de Marinha, ao longo dos 13 anos 
da missão de paz, foi enviado um total de 6.135 milita-
res, divididos por 26 contingentes. O 26º e último foi o 
responsável pela desmobilização da Base de Fuzileiros 
Navais Acadêmica Raquel de Queiroz, onde ficaram ins-
talados os Fuzileiros Navais ao longo de toda a missão, 
em uma área adjacente ao aeroporto de Porto Príncipe. 

Em outubro de 2017, com um país mais segu-
ro e estável, a MINUSTAH chegou ao fim. 
Hoje, a segurança está a cargo da Polícia 
Nacional do Haiti, que atualmente con-
ta com um efetivo de 15 mil homens – 
10 mil a mais do que possuía em 2004. 
Após 13 anos de muitos desafios e su-
peração, com o sentimento de dever 
cumprido, os Fuzileiros Navais da 
Marinha do Brasil deixaram o Haiti e 
entraram para a história.
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Esporte

A Marinha do Brasil vem se desta-
cando em recentes competições inter-
nacionais em diversas modalidades. 
As terceiro-sargentos Martine Grael e 
Kahena Kunze conquistaram o 2º lu-
gar no Campeonato Mundial 49er FX 
de Vela, realizado de 28 de agosto a 2 
de setembro, na cidade do Porto, em 
Portugal. A Classe 49er FX é a catego-
ria mais competitiva do mundial e a 
disputa contou com 56 barcos. 

No dia 3 de setembro, a terceiro-
-sargento Ana Marcela de Jesus Soa-
res da Cunha conquistou o primeiro 
lugar na Maratona Aquática – Tra-
vessia de 36Km no Mar de Capri, re-
alizada em Nápoles, na Itália, com o 
tempo de 3h58min43seg.

No Campeonato Mundial de Judô 
2017, em Budapeste, na Hungria, de 
28 de agosto a 3 de setembro, a MB 
teve como destaque individual a 
terceiro-sargento Mayra Aguiar da 

O Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes (CEFAN) 
realizou, de 11 a 14 de setembro, o I 
Simpósio de Educação Física da Ma-
rinha do Brasil (MB). O evento teve 
o propósito de fomentar a integra-
ção com o meio acadêmico, propor-
cionar o debate e a disseminação do 
conhecimento científico das Ciências 
da Atividade Física e do Treinamen-
to Físico Militar (TFM).

Cerca de 130 pessoas participa-
ram do Simpósio, entre civis e mili-
tares. Um total de 65 Organizações 
Militares da MB, situadas nos estados 
do Rio de Janeiro, Amazonas, Mato 
Grosso do Sul, São Paulo e do Distri-
to Federal, enviaram representantes 
para ampliarem seus conhecimentos 
na área de Educação Física.

Com a participação de palestran-
tes mestres e doutores de instituições 
de ensino superior, o evento apre-
sentou o que há de mais atual para o 
preparo físico, a promoção da saúde 
e a qualidade de vida.

- Essas informações contribuirão para 
o constante aprimoramento do Treina-
mento Físico na MB, que o CEFAN tem 
buscado aperfeiçoar por meio de ativi-
dades como o Programa de Orientação 
e Apoio ao TFM (PROA-TFM) e da 
conscientização dos militares sobre a 
importância de se ter um estilo de vida 
saudável - destacou o Comandante do 
CEFAN CA (FN) Taulois.

O belo cenário do Museu do Ama-
nhã foi escolhido, pelo segundo ano 
consecutivo, para sediar a XV Regata 
do Corpo de Fuzileiros Navais, rea-
lizada no dia 8 de julho. A competi-
ção, organizada pelo Centro de Edu-
cação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN), sob supervisão do 
Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, fez parte da XVII edi-
ção do “Circuito Poder Marítimo” e 
contou com a participação de diversas 
Organizações Militares da Marinha do 
Brasil,  que disputaram nas categorias: 
feminino, aspirante, sub-24, misto, ve-

Atletas da Marinha do Brasil obtêm 
excelentes resultados internacionais

Silva, que se sagrou bicampeã na ca-
tegoria até 78kg. Na disputa por equi-
pes, as seguintes atletas sagraram-se 
vice-campeãs em suas categorias: as 
terceiro-sargentos Rafaela Silva, Ma-
ria de Lourdes Mazzoleni Portela e 
Maria Suelen Altheman. O evento foi 
válido para o ranqueamento para os 
Jogos Olímpicos de Tóquio - 2020. 

Todas as despesas foram custeadas, 
respectivamente, pelo Comitê Olím-
pico do Brasil, pelos patrocinadores e 
pela Confederação Brasileira de Judô.

Marinha do Brasil promove a XV 
Regata do Corpo de Fuzileiros Navais

terano, remo de combate e sênior.
O Comandante-Geral do Corpo 

de Fuzileiros Navais, Almirante de 
Esquadra (FN) Alexandre, destacou 
o evento como uma oportunidade de 
reunir militares e suas famílias, e enfa-
tizou a honra como valor fundamental 
também no esporte.

De acordo com Comandante do 
CEFAN, Contra-Almirante (FN) Tau-
lois, o Circuito Poder Marítimo tem o 
propósito de estimular a prática des-
se esporte tradicional da Marinha: o 
remo, além de fomentar a mentalida-
de marítima na população brasileira.

I Simpósio de 
Educação Física da 
MB reúne militares, 
acadêmicos e  o 
Comitê Olímpico 
do Brasil
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Responsabilidades Social

No dia 3 de julho, às w8h05, a Di-
visão de Serviço do Centro de Avalia-
ção da Ilha da Marambaia (CADIM) 
terminava de realizar o Cerimonial à 
Bandeira quando recebeu um pedido 
desesperado: o anexo da casa 32, na 
Rua da Jaqueira, estava em chamas. 
Uma das moradoras da residência, 
Claudicéia de Souza Ferreira, solicitou 
o apoio urgente do CADIM, pois o fogo 
ameaçava passar para a casa principal e 
havia ainda na casa um botijão de gás, 
justamente na área que ardia.

O Grupo de Controle de Avarias 
(CAV) do CADIM deslocou-se ime-
diatamente para o local e conseguiu 
controlar as chamas e retirar o boti-
jão, impedindo que o fogo se alas-
trasse para a casa contígua ou para 
a vegetação local. Após combater o 
incêndio, o Grupo permaneceu tra-
balhando até eliminar o risco de as 
chamas ressurgirem.

O combate ao sinistro foi substi-
tuído, rapidamente, pela ajuda hu-
manitária à família afetada. Ainda 
antes de encerrar o rescaldo, cestas 
básicas chegaram ao local, assegu-
rando o almoço da família. Vestuá-
rio, colchões e roupa de cama, fogão 
e geladeira apareceram em seguida, 
vindos do CADIM ou de seus milita-
res, em atitudes voluntárias. 

- A atitude dos militares com-
prova a prontidão para a ação dos 
Fuzileiros Navais e demonstra que 
o apoio do CADIM à população da 
Ilha da Marambaia vai muito além 
das palavras: manifesta-se por atos 
e gestos concretos do Comando e de 
sua tripulação -, destacou o Coman-
dante do CADIM, Capitão de Mar e 
Guerra (FN), Cláudio Leite.

A manhã do dia 24 de agosto foi 
de música e cultura para trinta jo-
vens do Projeto Orquestra Maré do 
Amanhã, que visitaram a Fortaleza 
de São José (FSJ) da Ilha das Cobras, 
no Centro do Rio. 

No Pátio Almirante Maximinia-
no, os visitantes se encantaram com 
a apresentação da Banda Marcial do 
Corpo de Fuzileiros Navais. 

Em seguida, no auditório da 
Companhia de Bandas, após fazer 
uma breve introdução de seus ins-
trumentos musicais, a Banda Sinfô-

Sábado, 5 de agosto, 105 crianças 
e adultos com autismo puderam vi-
venciar “Um Dia de Fuzileiro Naval”, 
no Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC), na Ilha 
do Governador (RJ). O evento social 
promovido pela Marinha do Brasil, 
em parceria com a Fundação Mundo 
Azul e o Grupo Compartilha, teve 
como propósito incentivar a inclusão 
de portadores de necessidades espe-
ciais, que experimentaram, de forma 
lúdica e supervisionada, um pouco 
da rotina de um fuzileiro naval. 

Mãe do adolescente Guilherme, de 
15 anos, Leila Laranjeira elogiou a or-
ganização do evento e ressaltou a im-
portância de as Forças Armadas incen-
tivarem a inclusão social de pessoas 
portadoras de necessidades especiais.

De acordo com o Comandante 
do CIASC, Contra-Almirante (FN) 
Carlos Chagas, além de todos os tra-

“Um Dia de Fuzileiro Naval” para 
pessoas com autismo

Grupo de CAV do 
CADIM combate 
incêncio em casa 
da Marambaia

Manhã cultural para jovens do 
Projeto Maré do Amanhã

nica executou sucessos nacionais e 
internacionais.

Representando os jovens pre-
sentes à visita, o maestro do Pro-
jeto Maré, Felipe Kochem, de 36 
anos, agradeceu a receptividade 
e elogiou a atuação dos militares-
-músicos do CFN.

- É uma alegria muito grande a 
honra de partilharem essa manhã co-
nosco. A única palavra que me vem 
à mente é perfeição. Vamos guardar 
esse dia com muito carinho e voltar 
para casa inspirados -, elogiou.

balhos que as Forças Armadas rea-
lizam, existe a importância de abrir 
espaço para eventos que promovam 
a inclusão social.

- Há uma demanda muito grande 
de atividades para pessoas portado-
ras de necessidades especiais, tanto 
que as inscrições para esse evento 
foram encerradas em apenas 15 mi-
nutos. E é um evento que beneficia 
não só esse público, como nos ajuda 
a conhecer um pouco mais do autis-
mo -, enfatizou.
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O Centro Tecnológico do Corpo de 
Fuzileiros Navais participou da 21ª Con-
ferência da Federação Internacional das 
Sociedades de Pesquisa Operacional, re-
alizada em Quebec, no Canadá, de 17 a 
21 de julho. No evento, foi apresentada a 
pesquisa intitulada “Simulação de even-
tos discretos no processo de manutenção 
de veículos blindados do Corpo de Fu-
zileiros Navais”, de autoria do CC(FN) 
Fabricio Baroni de Carvalho.

Destaque
Ju

lh
o

Ag
os

to

O CGCFN recebeu, no dia 7 de agos-
to, a visita do Comandante da Marinha, 
AE Leal Ferreira, que proferiu palavras 
de agradecimento e incentivo ao CFN.

Com o objetivo de atualizar Oficiais 
Superiores da reserva e reformados so-
bre a atual situação do CFN, o Coman-
do-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
promoveu um Encontro de Capitães de 
Mar e Guerra, no dia 15 de agosto. O En-
contro aconteceu na sede do Comando 
da Tropa de Reforço, em São Gonçalo-
-RJ, e contou com a presença de 71 Ofi-
ciais da reserva e reformados.

O CGCFN recebeu, no dia 21 de agos-
to, a visita do AE Karam, antigo ministro 
da Marinha. À ocasião, o Almirante rece-
beu explicações históricas sobre o CFN.
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Quase 20 mil pessoas passaram pelo 
estande que o Corpo de Fuzileiros Navais 
montou no AquaRio, na zona portuária 
do Rio de Janeiro, de 31 de agosto a 15 de 
setembro. 

A Marinha do Brasil participou, de 
28 de agosto a 1º de setembro, no Rio de 
Janeiro, do IV Exercício Regional em As-
sistência e Proteção para Estados Partes 
da América Latina e Caribe, sob a égide 
da Organização para a Proibição de Ar-
mas Químicas. 

O exercício, que contou com a par-
ticipação do Ministério da Defesa, do 
Ministério da Ciência e Tecnologia e do 
Ministério das Relações Exteriores, qua-
lificou 20 participantes estrangeiros e 15 
representantes brasileiros na resposta e 
gestão de emergências químicas.

O tradicional Encontro de Almiran-
tes Fuzileiros Navais 2017 foi realizado 
na Fortaleza de São José da Ilha das Co-
bras, Centro do Rio de Janeiro, no dia 20 
de setembro, e contou com a presença de 
31 Oficiais-Generais.
Se

te
m

br
o

O Arcebispo do Rio de Janeiro Dom 
Orani Tempesta e a Pastoral do Menor  
visitaram, no dia 28 de agosto, a  Fortale-
za de São José da Ilha das Cobras.

O Presidente da Academia Brasileira 
de Letras, Professor Domício Proença Fi-
lho, visitou, no dia 28 de agosto, o Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camar-
go e ministrou uma palestra sobre o tema 
“Língua, Leitura e Cidadania” para a tri-
pulação e para os alunos dos Cursos de 
Aperfeiçoamento e Especialização.

Já no dia 21 de setembro, a visita foi ao 
Centro de Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes e teve como objetivo vislum-
brar as próximas ações do convênio assina-
do entre as duas instituições, em outubro 
de 2016, para contribuir com o crescimento 
cultural das crianças e jovens atendidos 
pelo Programa Forças do Esporte.
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Bandas de Música

Ao som de sucessos como “Tom Carioca”, “´O 
Sole Mio”, “Rocky – Gonna Fly Now” e “Aquarela 
do Brasil”, entre outros, a Banda Sinfônica do Corpo 
de Fuzileiros Navais emocionou o público presente 
nos concertos gratuitos realizados nos dias 26 e 27 
de agosto, respectivamente, no BarraShopping e no 
VillageMall, ambos na Zona Oeste carioca.

Pessoas de todas as idades pararam para contemplar 
e aplaudir cada canção executada pela Sinfônica, que se 
apresentou em dois horários em cada dia, às 16h e às 
18h. Para abrir os espetáculos, militares músicos trajan-
do o uniforme garança percorreram os corredores dos 
shoppings tocando as tradicionais gaitas de fole rumo 
à Praça de Eventos do BarraShopping, e ao Piso L1 do 
VillageMall. 

Pacientes e tripulação do Hospital Naval de Natal 
(HNNa) tiveram um dia especial em 17 de agosto. Du-
rante três horas, músicos do Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Natal, componentes do conjunto musical 
“FUZNAT” e Oficiais do HNNa fizeram uma apresenta-
ção na área externa do Hospital e percorreram as enfer-
marias, executando canções populares para a tripulação, 
pacientes e seus acompanhantes.

A apresentação teve como objetivo a inserção da música 
no ambiente hospitalar, contribuindo para a melhoria da 
autoestima e do bem-estar de pacientes e tripulação. O re-
pertório incluiu gêneros musicais como MPB e bossa nova, 
executados pela banda em versões instrumentais e vocais.

Hospital Naval de Natal recebe músicos 
do Grupamento de Fuzileiros Navais

Espetáculos da Banda Sinfônica do CFN emocionam público 
em shoppings da Zona Oeste carioca


