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A Banda Marcial do CFN foi uma das atrações de 
abertura e de encerramento do Boulevard Olímpi-
co, na Zona Portuária do RJ.

A Banda Sinfônica do CFN se apresentou em co-
memoração ao 119º aniversário da Academia Bra-
sileira de Letras, no dia 20 de julho.

Descerramento da placa da primeira tripula-
ção do Centro de Defesa NBQR da MB, pelo 
ComGerCFN, em 8 de julho.

Estagiários da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra - Delegacia de Minas Gerais 
visitaram o CGCFN, em 7 de julho.

Comissão de Premiação e Hasteamento se reú-
ne na Fortaleza de São José após encerramento 
da participação nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
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Ensino

O 1º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas (BtlOpRib) ministrou ins-
truções de motor de popa, condu-
ção de embarcação, inspeção naval 
básica e abordagem fluvial para os 
alunos do 10º Curso de Ações Táti-
cas Especiais, no dia 18 de julho.

Com um efetivo de quarenta alu-
nos, o curso teve início no dia 19 de 
junho e é voltado para Policiais Mi-
litares do Amazonas, constituindo 
pré-requisito para ingressarem na 
Companhia de Operações Especiais.

Sob a coordenação do Centro 
de Instrução Almirante Milcía-
des Portela Alves (CIAMPA), teve 
início em 19 de setembro o Está-
gio Básico de Preparação de Ins-
trutor de Recrutas (E-BIR/2016), 
que acontece até 18 de outubro. 
O objetivo é preparar vinte Pra-
ças graduadas para o exercício das 
funções de instrutoria de Recrutas 
Fuzileiros Navais, para atuarem no 
CIAMPA e no Centro de Instrução 
e Adestramento de Brasília (CIAB).

CIAMPA promove Estágio de Preparação 
de Instrutor de Recrutas

Ao longo do curso, os alunos parti-
ciparam de diversas atividades como: 

operações na selva, segurança de au-
toridade e combate ao terrorismo. 

10º Curso de Ações 
Táticas Especiais

O artigo “Simulação Computa-
cional na Análise da Manutenção 
das Viaturas Blindadas PIRANHA 
do Corpo de Fuzileiros Navais”, de 
autoria do CC (FN) Fabricio Baro-
ni de Carvalho, foi apresentado no 
48ª Simpósio Brasileiro de Pesquisa 
Operacional (SBPO), realizado em 
Vitória-ES, de 27 a 30 de setembro.

O artigo é parte da dissertação 
de mestrado em pesquisa opera-
cional, que está sendo elaborada 
pelo militar, e busca dimensionar 

O estágio visa à padronização 
de procedimentos utilizados pelos 
instrutores que atuam diretamente 
na formação do Soldado Fuzileiro 
Naval, no que diz respeito à con-
dução, ao controle e à segurança 
das instruções. No Estágio, são en-
fatizados aspectos necessários ao 
exercício da instrutoria no âmbito 
do Corpo de Fuzileiros Navais, tais 
como liderança, disciplina, postu-
ra, senso de organização e trabalho 
em equipe.

 Estudo sobre o processo de manutenção das viaturas “PIRANHA” 
é apresentado no Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional

as equipes de manutenção da via-
tura, baseado nos históricos de de-
manda de manutenção corretiva e 
no programa de manutenção pre-
ventiva realizado pelo Batalhão de 
Blindados de Fuzileiros Navais. 

Os cálculos consideram even-
tuais faltas de sobressalentes e au-
sências dos mecânicos - que podem 
ter sido escalados para atividades 
alheias ao processo de manuten-
ção-, aspectos esses inéditos nas 
análises disponíveis na literatura. 

Foram simulados diversos cenários 
com diferentes configurações de 
equipes e sob variados aumentos de 
demanda. Os resultados apontam a 
configuração ideal das equipes. 

 O SBPO, organizado pela Socie-
dade Brasileira de Pesquisa Ope-
racional, é o maior evento deste 
segmento realizado no Brasil. No 
evento, de projeção internacional, 
são apresentados e publicados ar-
tigos científicos de interesse para a 
pesquisa operacional. 
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Operações

De 2 a 23 de agosto, o Grupa-
mento de Fuzileiros Navais de Natal  
participou da Operação Potiguar, re-
alizando ações de Garantia da Lei e 
da Ordem, no Bairro de Ponta Negra 
e em Pirangi do Norte, Natal (RN), 
com um efetivo de 245 militares. 

Com o apoio das Polícias Civil e 
Militar do Estado, foram feitos pa-
trulhamentos motorizados e a pé, 
ocupação de pontos de segurança 
estáticos e controle de trânsito nas 
principais vias do bairro. 

No dia 12 de agosto, foi realiza-
do um “check point” na Avenida 

O 1º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas apoiou, em 24 de agosto, 
o Núcleo de Repressão ao Contra-
bando e Descaminho da Alfânde-
ga do Porto de Manaus, da Receita 
Federal, com três equipes de cães de 
faro para entorpecentes. Durante a 
fiscalização, as equipes inspeciona-
ram dezesseis contêineres com entu-
lhos retidos pelo Núcleo em um porto 
alfandegado de um terminal privado 
de Manaus (AM), com suspeita de es-
tarem com entorpecentes. 

Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Natal realiza Operação Potiguar

1º BtlOpRib apoia 
Receita Federal 
com cães de faro 

No dia 14 de setembro, o Grupa-
mento de Fuzileiros Navais de Natal 
(GptFNNa) realizou um adestramen-
to denominado EXPLOSEX-2016, no 
Campo de Instrução de Punaú, área 
do Exército Brasileiro, em Natal 
(RN). Durante todo o dia, os milita-
res tiveram instrução de armamento 
AT-4, realizando disparos com sub-
calibre e munição real, além de rece-
berem ensinamentos sobre o uso de 
explosivos.

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília (GptFNB) re-
alizou, de 10 a 15 de setembro, o 
Exercício Básico de Subunidade de 
Infantaria (SUBEX-INF), em Saia 
Velha, região situada no limite en-
tre o Distrito Federal e o Estado de 
Goiás, área sob jurisdição do Co-
mando do 7º Distrito Naval.

O SUBEX-INF é um exercício pre-
paratório que visa adestrar parcela de 
uma Unidade de Fuzileiros Navais em 
Operações Terrestres de Caráter Na-
val. Com um efetivo de 89 militares do 
GptFNB e apoio de um  Carro Lagar-

GptFNB realiza Exercício Básico 
de Subunidade de Infantaria

GptFNNa realiza 
adestramento com 
uso de explosivos

ta Anfíbio (CLAnf) e de uma viatura 
“PIRANHA”, o objetivo foi a prepa-
ração para a Operação Formosa-2016.

No dia 15, o Comandante do 
7º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Silva Rodrigues, acompanhado 
pelo Comandante do GptFNB, 
Capitão de Mar e Guerra (FN) 
Bruno, esteve na área de instrução 
e pode observar as ações empre-
endidas durante a realização do 
adestramento, tais como: marcha 
para o combate; ataque coordena-
do; defesa de área e ataque sob vi-
sibilidade reduzida. 

Engenheiro Roberto Freire, no bair-
ro de Ponta Negra.  A ação contou 
com 48 Fuzileiros Navais e com o 
apoio de seis Policiais Militares e 
de dois cães do 5º Batalhão de Cho-
que da PM/RN.

Durante a ação, foram abor-
dados dez carros, quatorze mo-
tocicletas, oito ônibus e dois ca-
minhões. Em todos os veículos, 
os militares realizaram revistas e 
nenhuma prisão foi feita. Missões 
dessa natureza foram realizadas 
durante toda a Operação em pon-
tos estratégicos da cidade.



NOTANF  Jul/Ago/Set    5Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

O Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais promoveu, 
no dia 22 de setembro, no Coman-
do da Tropa de Reforço, Ilha das 
Flores, o Encontro de Almirantes 
Fuzileiros Navais, com a presença 

CGCFN promove Encontro de Almirantes FN
de 28 Oficiais-Generais da ativa, da 
reserva e reformados. O objetivo do 
evento anual é atualizar os militares 
quanto à situação do Corpo de Fu-
zileiros Navais, nas suas diferentes 
áreas de atuação.

Na programação, os Almirantes 
assistiram a palestras e, em visita 
ao Centro de Operações de Com-
bate da Tropa de Reforço, puderam 
visualizar “in loco” como é feito o 
acompanhamento de comboios, que 
à ocasião estavam seguindo para a 
Operação Formosa, em Goiás. 

Ademais, puderam ver o mos-
truário de meios empregados nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016, que foram incorporados 
ao acervo do CFN, como o Veícu-
lo Aéreo Não Tripulado (VANT) e 
meios de Defesa Nuclear, Quími-
ca, Biológica e Radiológica e de 
Operações Especiais. Visitaram, 
ainda, a Unidade Médica Expedi-
cionária da Marinha (UMEM) e o 
Museu da Imigração, inaugurado 
em 23 de julho.

Passagens de Comando

01 de julho de 2016

Passagem de Comando: 
CC (FN) Renato Heil França

Assunção de Comando: 
CC (FN) Daniel Marques Rubin

Batalhão de Engenharia 
de Fuzileiros Navais

Aconteceu no CFN

Companhia de Polícia do 
Batalhão Naval

Batalhão de Blindados 
de Fuzileiros Navais

5 de julho de 2016

Passagem de Comando:
 CMG (FN) Paulo Ricardo Lins Barbosa

Assunção de Comando:  
CF (FN) Sérgio Nishiguchi

Batalhão de Comando 
e Controle

 6 de julho de 2016

Passagem de Comando:
CF(FN) Flávio dos Santos Nascimento

Assunção de Comando: 
CF (FN) Charles Pereira Uduwanage

Batalhão de Controle 
Aerotático e Defesa 

Antiaérea

14 de julho de 2016

Passagem de Comando: 
CF (FN) Fabiano de Brito Villela

Assunção de Comando:
CF (FN) Helcio Blacker Espozel Junior

Batalhão de Viaturas 
Anfíbias

29 de julho de 2016

Passagem de Comando: 
CMG (FN) Arthur Avellar Leal

Assunção de Comando: 
CF (FN) Cláudio Vicente Issa Vieira

25 de agosto de 2016

Passagem de Comando: 
CMG (FN) Marcos Luiz Mattos Inácio

Assunção de Comando: 
CMG (FN) Dalton Araujo de Barros
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Matéria de Capa

Mais uma missão cumprida 
com êxito. É com esse sentimento 
que o Corpo de Fuzileiros Navais 
encerrou sua atuação nos Jogos 
Olímpicos (JO) e Paralímpicos (JP) 
Rio 2016. Foram intensos setenta 
dias atuando diretamente na Se-
gurança do maior evento esportivo 
mundial, fruto  de uma preparação 
contínua baseada no Eixo Central 
de Adestramento que caracteriza 
os Fuzileiros Navais como tropa de 
pronto emprego.

A estruturação militar do Esta-
do do Rio de Janeiro por parte do 
Ministério da Defesa teve início 
com o Plano Operacional do Co-
mando Geral de Defesa de Área 
(CGDA), que foi subdividido em 
Coordenadorias Setoriais (CDS), 
correspondentes aos setores olím-
picos da Barra, Deodoro, Maraca-
nã e Copacabana, esta última assu-
mida pela Marinha do Brasil (MB) 
e representada pelo Comando do 

Fuzileiros Navais encerram atuação nas 
Olimpíadas Rio 2016 com sucesso

1º Distrito Naval. Ficou a cargo do 
CDS Copacabana apoiar as forças 
de Segurança Pública do Rio de Ja-
neiro na Zona Sul e na Zona Portu-
ária, em ações de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO). O trabalho foi 
desenvolvido em conjunto com os 
Órgãos de Inteligência e de Segu-
rança Pública envolvidos no evento.

O efetivo empregado durante os 
Jogos foi de 3.609 Fuzileiros Navais, 
sendo 184 Oficiais, que atuaram nas 
áreas litorâneas onde ocorreram os 
JO e JP Rio 2016: em Copacabana, nas 
competições de vôlei de praia, triatlo, 
ciclismo de estrada e maratona aquá-
tica; na Marina da Glória, onde foi re-
alizada a competição de vela olímpica; 
na Lagoa Rodrigo de Freitas, onde 
ocorreram as disputas de remo e de 
canoagem; além do Aterro do Flamen-
go, onde foi realizada a maratona. 

De acordo com o Comandante do 
Centro de Educação Física Almiran-
te Adalberto Nunes (CEFAN), que, 

durante os Jogos, assumiu a Chefia 
de Estado-Maior Conjunto do Coor-
denador-Geral de Defesa de Área, 
Contra-Almirante (FN) Carlos Cha-
gas, os Fuzileiros Navais, que de início 
iriam atuar somente como Força de 
Contingência, passaram, a pedido do 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
à Presidência da República, a realizar, 
de forma ostensiva, o patrulhamento 
da Zona Sul do Rio de Janeiro, garan-
tindo maior segurança à população.

- A presença visível de Fuzilei-
ros Navais em alguns dos princi-
pais cartões-postais da cidade se 
tornou uma das marcas dos Jogos, 
contribuindo decisivamente para a 
dissuasão, o aumento da sensação 
de segurança e, consequentemente, 
para o sucesso alcançado. Além dis-
so, a postura militar discreta e eficaz 
dos Fuzileiros Navais, muito bem 
uniformizados e equipados, foi ob-
jeto de inúmeros elogios durante o 
período -, destacou o Almirante.
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Matéria de Capa

Além do policiamento ostensivo 
na Zona Sul, os Fuzileiros Navais 
também desempenharam diversas 
outras tarefas: atuaram diretamen-
te na prevenção ao terrorismo, com 
elementos de Operações Especiais; 
foram responsáveis pela defesa an-
tiaérea do Parque Olímpico e da 
Vila Olímpica; realizaram visto-
rias de Defesa Nuclear, Química, 
Biológica e Radiológica em insta-
lações desportivas; guarneceram 
a segurança das embarcações que 
patrulharam o litoral, a Baía de 
Guanabara e a Lagoa Rodrigo de 
Freitas; e operaram embarcações 
de apoio em todas as competições 
realizadas no mar e na Lagoa. Atu-
aram, ainda, como Agentes de Se-
gurança nas recepções oferecidas 
pelo Presidente da República no 
Palácio do Itamaraty e realizaram 
139 escoltas de batedores para au-
toridades nacionais e estrangeiras. 
Também participaram das ceri-
mônias de entrega de medalhas e 
hasteamento de bandeiras. Fora do 
Rio de Janeiro, estiveram presentes 
nas chamadas cidades-sede do fu-
tebol: Salvador, Manaus, São Pau-
lo - onde foram responsáveis por 
toda a Defesa NBQR - e Brasília.

No que diz respeito aos meios 
disponibilizados pelo Corpo de 
Fuzileiros Navais, foram emprega-
das 170 viaturas operativas, onze 
viaturas blindadas “PIRANHA” 
e dois Carros Lagarta Anfíbio. A 
preparação da MB envolveu, entre 
outras ações, oficinas de seguran-
ça, adestramentos e participação 
em diversos eventos-teste.

Fuzileiros Navais nos JO/JP Rio 2016:
- No dia 16 de julho, militares do Batalhão de Engenharia de Fuzilei-

ros Navais participaram de um exercício simulado de atentado terro-
rista no metrô de Salvador (BA), realizando ação de DefNBQR no local. 

- No dia 19 de julho, oitenta Fuzileiros Navais participaram de 
uma simulação de distúrbio na região do Aterro do Flamengo. Os 
militares chegaram à praia em uma Embarcação de Desembarque 
de Viaturas e Materiais (EDVM), com a missão de controlar o dis-
túrbio e restabelecer a segurança na região. 

- Em 21 de julho, sessenta Fuzileiros Navais participaram de uma 
ação simulada contra a tomada de uma embarcação de passageiros 
da Empresa CCR Barcas, na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro. 

- Enquanto bilhões de telespectadores assistiam as provas e com-
petições esportivas, 326 militares do Batalhão de Controle Aerotático 
e Defesa Antiaérea realizavam a defesa antiaérea da Vila Olímpica, 
do Parque dos Atletas, do Riocentro e do Parque Olímpico, na Barra 
da Tijuca, onde foram realizadas as provas de 22 modalidades.

- Os Fuzileiros Navais também ficaram responsáveis pela segu-
rança da Pira Olímpica, posicionada na Candelária, centro do Rio 
de Janeiro, que foi acesa na madrugada do dia 6 de agosto, guarne-
cendo o símbolo olímpico até o fim dos Jogos.

- A Companhia de Polícia do Batalhão Naval realizou 111 deslo-
camentos durante os JO, escoltando o Presidente da República, Mi-
chel Temer, o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, e autoridades de 
nove países. Nos JP, foram 28 deslocamentos de Chefes de Estado 
em bairros da Zona Sul, na Barra da Tijuca, no Parque Olímpico, no 
Engenhão e no Complexo Esportivo de Deodoro.

- Cento e trinta e cinco Fuzileiros Navais de Ladário (MS), 45 de 
Manaus (AM) e 74 do Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal 
estiveram no Rio de Janeiro durante os JO e JP para atuar como con-
tingente de reforço na Segurança e na Defesa. 

- Em Manaus, os FN do Batalhão de Operações Ribeirinhas exe-
cutaram ações de GLO, ocupando a Usina Termelétrica de Mauá, 
estrutura estratégica responsável pelo abastecimento da maior par-
te da energia elétrica da cidade, nos dias de jogos de futebol na Are-
na Amazônia, que aconteceram em 4, 7 e 9 de agosto.
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CFN no Mundo

Após a formatura de 61 milita-
res colombianos, em 20 de maio, 
no 3º Curso Básico de Desmina-
gem Humanitária, foi realizada, 
em 1º de julho, a formatura do 
Curso de Líderes de Desminagem 
Humanitária no “Centro de Inter-
nacional de Entrenamiento Anfibio 
(CIEAN)”, unidade da Armada da 
República da Colômbia (ARC).

O curso capacitou sete milita-
res colombianos, que vão exercer a 
função de comandantes de frações 
no 4º e 5º pelotões da “Infantería de 

Formatura do Curso de Líderes de 
Desminagem Humanitária

A cerimônia solene de ativação do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da 
Marinha da Namíbia, realizada em 
22 de julho, foi marcada pela entre-
ga, por parte do Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, AE 
(FN) Fernando Antonio, do primeiro 
estandarte a ser utilizado pelo jovem 
Corpo de Combatentes Anfíbios, o 
mais recente CFN criado no mundo.

Esse ato simbólico ratifica o exce-
lente trabalho, realizado pelo Brasil, 
de cooperação no desenvolvimento 

Cerimônia de ativação do CFN 
da Marinha da Namíbia

Marina Colombiana”, e, seguindo 
normas nacionais e internacionais, 
serão responsáveis por liderar, pla-
nejar e controlar as operações de 
desminagem humanitária.

Os Capitães de Corveta (FN) 
Wagner Fernandes Dias e Michel Sil-
va Camelo foram os instrutores do 
curso. Em intercâmbio desde 15 de 
janeiro de 2015, os Comandantes já 
ministraram oito cursos, capacitan-
do um total de 259 militares para di-
versas funções na desminagem hu-
manitária em território colombiano. 

O governo da Colômbia assi-
nou recentemente um acordo de 
paz com as Forças Armadas Revo-
lucionarias da Colômbia (FARC), 
em Havana, Cuba, a fim de acabar 
definitivamente com esse conflito 
interno que já existe há sessenta 
anos. Assim, uma das prioridades 
das Forças Armadas Colombianas 
é formar novos desminadores para 
concluir a limpeza dos campos mi-
nados até 2021, cumprindo o prazo 
do Tratado de Ottawa, assinado 
em 1997.  

da Marinha da Namíbia, iniciado 
na década de 90, com intercâmbios 
e cursos ministrados em território 
brasileiro e, também, com apoio téc-
nico em adestramentos. A Marinha 
do Brasil mantém, permanente-
mente, desde 2009, um Grupo de 
Assessoramento Técnico no país 
amigo, composto por militares 
Fuzileiros Navais e da Armada.

O estandarte foi idealizado e su-
gerido pelo grupo de assessores Fu-
zileiros Navais brasileiros, presentes 

no país, e aceito pelo então nomeado 
Comandante-Geral do CFN da Na-
míbia, Capitão de Mar e Guerra (N) 
Appolos Ndaitwa Haimbala.

O evento contou com a presença 
do Presidente da República da Na-
míbia, Hage Geingob, do Embaixa-
dor do Brasil, Eduardo Carvalho, 
e de demais autoridades namibia-
nas, como o Ministro da Defesa, 
Penda Ya Ndakolo, o Comandante 
da Marinha da Namíbia, Almiran-
te Peter Hafene Vilho, entre outras.
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Mundo no CFN

De 27 de junho a 1º de julho, 
Fuzileiros Navais realizaram, no 
Comando da Divisão Anfíbia 
(ComDivAnf), o Intercâmbio de 
Especialistas em Assuntos Civis 
“Subject Matter of Experts Exchan-
ge”, com a presença de represen-
tantes do Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, do Comando 
de Operações Navais, do Comando 
da Força de Fuzileiros da Esquadra, 

ComDivAnf realiza Intercâmbio de 
Especialistas em Assuntos Civis

O 1º Batalhão de Operações 
Ribeirinhas (1ºBtlOpRib) coor-
denou, de 2 a 6 de setembro, du-
rante a terceira fase da Operação 
“BRACOLPER NAVAL 2016”,  
uma Operação Ribeirinha (OpRib) 
com tropa de Fuzileiros Navais da 
Marinha do Brasil, da Armada da 
República da Colômbia e de milita-
res da Marinha de Guerra do Peru.

Os 68 militares foram dividi-
dos em três pelotões mistos vi-
sando incrementar a interopera-
bilidade e a troca de experiências 

1º BtlOpRib coordena exercício com a Armada 
da Colômbia e a Marinha do Peru

profissionais, além do preparo 
para o exercício de OpRib. Na 
ocasião, foram realizadas seis ofi-
cinas de adestramentos - conduta 
de patrulha, operações em área 
urbana, minas e explosivos im-
provisados, primeiros socorros, 
desembarque ribeirinho e posto 
de controle de trânsito -, que tive-
ram o propósito de intercambiar 
informações e conhecimentos tá-
ticos sobre OpRib.

Após as oficinas, os militares 
iniciaram o exercício de OpRib, 

do Comando do Desenvolvimento 
Doutrinário, do Centro de Instru-
ção Almirante Sylvio de Camargo, 
do Comando da Tropa de Reforço, 
da Escola da Guerra Naval, além de 
Fuzileiros Navais do “United States 
Marine Corps” (USMC).

O evento contou com apresen-
tações, debates em mesa redonda e 
estudos de caso, onde foi possível co-
nhecer a estrutura das unidades afetas 

a assuntos civis no USMC, o processo 
de planejamento, bem como sua apli-
cação em operações reais no Afeganis-
tão, em Honduras e no Iraque.

Pelo lado brasileiro, os militares 
do USMC conheceram a atuação 
dos Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) 
no Haiti, na Operação São Francis-
co e nas Olimpíadas Rio 2016.

Ao final do evento, após uma se-
mana de debates, os participantes, di-
vididos em grupos de trabalho, apre-
sentaram sugestões de alterações no 
processo de planejamento e na estru-
tura da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra, de forma que os GptOpFuzNav 
possam contar com pessoal especia-
lizado e capacitado a desenvolver 
ações civis militares no cumprimento 
de suas tarefas.

O resultado alcançado no inter-
câmbio será fruto de análise no âm-
bito do Comando da Força de Fuzi-
leiros da Esquadra e do Comando 
do Desenvolvimento Doutrinário do 
Corpo de Fuzileiros Navais.

que tinha por objetivo controlar 
a localidade de Paricatuba, no 
Amazonas, com o emprego do 
Navio Patrulha Fluvial Roraima e 
do Navio de Assistência Hospita-
lar Soares de Meirelles, usados no 
transporte da tropa, na proteção e 
no controle fluvial, além da Lan-
cha de Combate Aruanã, ainda 
em fase de teste, que foi utilizada 
durante todas as fases do OpRib, 
principalmente no carregamento 
tático, na travessia e no assalto 
ribeirinho.
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Responsabilidade Social

O Suboficial Fuzileiro Naval 
Músico Lúcio Pinheiro Morgado, 
mestre da Banda de Música do 
Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Brasília, participou, em 1º de se-
tembro, do revezamento da tocha 
paralímpica em Brasília.

O SO-FN-MU Lúcio foi sele-
cionado em razão de sua atuação 
voluntária em atividades volta-
das para atletas portadores de ne-
cessidades especiais, desde 2002. 
Atualmente, ele é membro da As-

Militar da Marinha atua nas Paralimpíadas Rio 2016

A trajetória dos mais de qui-
nhentos mil cidadãos estrangeiros 
que se deslocaram para o Brasil 
em diversos períodos da história 
da imigração e dos movimentos 
migratórios internos é retratada 
sob a forma de documentos, pas-
saportes, certidões, fotografias, fil-
metes, depoimentos e entrevistas 
no Museu da Imigração da Ilha 
das Flores, inaugurado em 23 de 
julho e aberto à visitação de terça a 
domingo, das 9h às 17h. O espaço 
está subordinado ao Comando da 
Tropa de Reforço, também situado 
à Ilha das Flores, em São Gonçalo.

As relíquias foram digitalizadas 
em alta definição e estão compi-
ladas em um espaço museológico 
“indoor”, onde os visitantes podem 

Comando da Tropa de Reforço inaugura 
Museu da Imigração

fazer uma viagem ao passado, viven-
ciando a chegada dos imigrantes e de 
suas famílias sob diferentes ângulos. 

O Museu é uma parceria entre a 
Marinha do Brasil e a Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
O passeio é gratuito e as saídas para 
a visita guiada por monitores milita-
res ou da UERJ para percorrer o cir-
cuito a céu aberto saem da sede do 
museu diariamente, às 11h e às 14h. 
Visitas guiadas em horários espe-
ciais para grupos de mais de quinze 
pessoas podem ser agendadas pelo 
site www.hospedariailhadasflores.
com.br ou feitas diretamente pelo 
telefone (21) 3707-9504. O Museu da 
Imigração está localizado na Ilha das 
Flores, Av. Paiva, s/nº - Ilha das Flo-
res – Neves – São Gonçalo - RJ.

Banda Sinfônica do 
CFN cria Coral da ABL

A Banda Sinfônica do Corpo 
de Fuzileiros Navais está atuando, 
desde julho, na criação do Coral 
da Academia Brasileira de Letras 
(ABL). O objetivo é capacitar os 
funcionários para que estejam ap-
tos a representar a ABL em espetá-
culos musicais pelo País. 

Sob a coordenação do Coman-
dante da Companhia de Bandas 
do Batalhão Naval, Capitão de Fra-
gata (T) Sidney da Costa Rosa, os 
ensaios acontecem todas as sextas-
-feiras, das 14h às 16h30, com ati-
vidades como aquecimento vocal, 
exercícios de relaxamento de voz 
e uma dinâmica de ensaio voltada 
para um repertório previamente 
selecionado, dentro das possibili-
dades técnicas das vozes dos inte-
grantes do coro.

No total, 22 funcionários da 
ABL com idades entre 24 e 55 anos 
fazem parte do Coral da ABL. Até 
o momento, já foram ensaiadas três 
músicas, todas de cunho popular e 
de compositores brasileiros. A ex-
pectativa, segundo o Comandante 
Sidney, é realizar uma apresenta-
ção até dezembro deste ano e, mais 
pra frente, promover uma apresen-
tação conjunta com a Banda Sinfô-
nica do CFN.

sociação Internacional de Esportes 
para Cegos e da Confederação Bra-
sileira de Desportos de Deficientes 
Visuais, onde atua como árbitro 
de futebol de cinco, modalidade 
adaptada para cegos.  

O Suboficial já participou da ar-
bitragem de duas Paralimpíadas, 
de dois Jogos Parapanamericanos, 
além de diversos campeonatos bra-
sileiros anuais. Nas Paralimpíadas 
Rio 2016, atuou novamente como 
membro da equipe de arbitragem. 
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Esporte

A Marinha do Brasil (MB) apre-
sentou excelentes resultados nos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016. Das dezeno-
ve medalhas conquistadas por atletas 
brasileiros, treze foram obtidas por 
militares das Forças Armadas, sendo 
seis de atletas da MB: quatro de ouro, 
uma de prata e uma de bronze. 

No judô, a SG Rafaela Silva con-
quistou o ouro na disputa contra 
a atleta da Mongólia Sumyia Dor-
jsuren, na categoria feminino até 
57 quilos. Já a SG Mayra Aguiar 
enfrentou a cubana Yalennis Cas-
tillo na semifinal e saiu vitoriosa, 
levando o bronze. O SG Robson 
Conceição, por sua vez, garantiu 
a segunda medalha de ouro para a 
Força, derrotando o francês Sofiane 
Oumiha por decisão unânime dos 

Marinha do Brasil é destaque 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016

jurados na categoria até 60 quilos. 
A MB também se destacou no 

vôlei de praia masculino, com o 
ouro da dupla de Sargentos Alison 
e Bruno, que venceram os italia-
nos Nicolai e Lupo por dois sets a 
zero, e também no feminino, com 
a medalha de prata das Sargen-
tos Ágatha e Bárbara. Fechando 
com medalha de ouro, a dupla de 
Sargentos da vela Martine Grael e 
Kahena Kunze garantiu o pódio na 
final da classe 49er FX e as atletas 
se tornaram as primeiras campeãs 
olímpicas da vela brasileira.  

 Dos 465 atletas do Time 
Brasil, 145 são militares, sendo 55 
da Marinha do Brasil. Todos fa-
zem parte do Programa Olímpico 
da Marinha (PROLIM), criado em 

2013 com o propósito de contribuir 
para transformar o Brasil em po-
tência olímpica e que vem colecio-
nando excepcionais resultados em 
competições nacionais e interna-
cionais.
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Destaques

O Comando da Força de Fuzilei-
ros da Esquadra (ComFFE) come-
morou, no dia 30 de setembro, os 
cinquenta anos de desativação da 
Força Armada Interamericana do 
Brasil (FAIBRAS), em homenagem 
aos militares que atuaram em mis-
sões de paz na República Domini-
cana, entre 1965 e 1966.

A Marinha do Brasil realizou, 
no dia 4 de agosto, a doação de 250 
fuzis do tipo FAL (Fuzil Automá-
tico Leve) 7,62mm para a Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro 
(PMERJ). A cerimônia aconteceu 
na sede do Comando do Material 
de Fuzileiros Navais, situado à For-

Marinha do Brasil doa 250 fuzis para PMERJ

ComFFE comemora os cinquenta anos de desativação da FAIBRAS

taleza de São José da Ilha das Co-
bras, centro do Rio.

Presidida pelo Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, Almirante de Esquadra (FN) 
Fernando Antonio, a cerimônia 
contou com a presença do então 
Secretário de Estado de Segurança, 

José Mariano Beltrame, que, junto 
a representantes da Diretoria de 
Sistemas de Armas da Marinha 
(DSAM) e ao Comandante-Geral 
da PMERJ, Coronel Edison Duarte 
dos Santos Júnior, assinou o acor-
do de transferência de armamento. 
Os fuzis foram transferidos para a 
Coordenadoria de Polícia Pacifi-
cadora, comandada pelo Coronel 
PM André Silva de Mendonça.

Uma equipe de Policiais Militares 
passou a manhã de quinta-feira, 4, 
conferindo o armamento, que, antes 
de ser entregue, passou por manuten-
ção no Centro Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais, localizado na 
Avenida Brasil, altura de Parada de 
Lucas. Os fuzis, cada um com dois 
carregadores, foram empregados pela 
PMERJ na segurança dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 2016.

A cerimônia foi presidida pelo Co-
mandante da Força de Fuzileiros da 
Esquadra, Vice-Almirante (FN) Ale-
xandre José Barreto de Mattos, e con-
tou com a presença de militares que 
participaram dessas missões, além 
de destacamentos representativos do 
ComFFE e da Associação de Vetera-
nos do Corpo de Fuzileiros Navais.

FAIBRAS - Ao longo de de-
zesseis meses de atuação, a Força 
Armada Interamericana do Brasil 
contou com a participação de mais 
de três mil militares brasileiros, 
que, em cooperação com outros 
contingentes americanos, atuaram 
para restaurar a normalidade da 
região.

Os Fuzileiros Navais participa-
ram de sua primeira missão de paz 
integrando a Força Interamericana 
de Paz (FIP) em 1965, enviando 
três contingentes para a missão, 
dois do 1º Batalhão de Infantaria 
de Fuzileiros Navais (Batalhão 
Riachuelo) e um formado pelo 2º 
Batalhão de Infantaria de Fuzilei-
ros Navais (Batalhão Humaitá). 


