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Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Bra-
sília participou, com mostruários e banda de 
música, da abertura regional da União dos 
Escoteiros do Brasil, em fevereiro

O CIAMPA promoveu, em janeiro, uma 
competição de natação, atletismo e cabo de 
guerra entre os soldados recém-formados

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
realizou, em março, um adestramento 
para suas companhias de Fuzileiros Na-
vais, em Terra Alta-PA

O CGCFN recebeu, em fevereiro, a visita de 
desembargadores do TRF da 2ª Região

O Cabo Fuzileiro Naval de Infantaria Alerson, eleito Fuzileiro Padrão 2018, foi agraciado pelo presi-
dente  Jair Bolsonaro durante cerimônia alusiva aos 211 anos do CFN
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Ensino

O Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (CIAMPA) 
promoveu, no dia 10 de março, a pri-
meira visita de familiares e amigos 
aos 182 alunos do Curso de Forma-
ção de Soldados Fuzileiros Navais, 
turma I/2019. As visitas ocorreram 
após as cinco primeiras semanas de 

O Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo (CIASC) 
iniciou, no dia 11 de fevereiro, as 
atividades do Curso de Aperfei-
çoamento de Guerra Anfíbia e Ex-
pedicionária (C-Ap-GAnfE), que 
conta, este ano, com um efetivo de 
66 oficiais, dentre eles uma militar 
do sexo feminino. 

O C-Ap-GAnfE tem como pro-
pósito atualizar e ampliar os co-

Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais ministra Seminário 
de Desativação de Explosivos

CIAMPA promove visita aos alunos do Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros Navais da Turma I-2019

Curso de Aperfeiçoamento de Guerra Anfíbia e Expedicionária inicia atividades em 2019

O 2º Estágio de Operações de Paz 
para Mulheres, conduzido de 13 a 
22 de março pela Escola de Ope-
rações de Paz de Caráter Naval do 
CIASC, formou 21 Oficiais da Ma-
rinha do Brasil de diversos Corpos e 
Quadros; duas Oficiais do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Rio 
de Janeiro; e sete estudantes da área 
de Relações Internacionais de insti-
tuições acadêmicas. O objetivo do 
Estágio foi disseminar conhecimen-

2º Estágio de Operações 
de Paz para Mulheres 
forma 30 alunas

Em 24 de janeiro, foi encerrado 
o Seminário de Desativação de Ar-
tefatos Explosivos, ministrado pelo 
Batalhão de Engenharia de Fuzilei-
ros Navais (BtlEngFuzNav), em 
conjunto com o Esquadrão Anti-
bomba da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro. O evento contou com 
a participação de 15 militares 
do BtlEngFuzNav e cinco poli-
ciais civis.

No seminário, realizado na 
própria Organização Militar, fo-
ram ministradas instruções sobre 
Artefatos Explosivos Improvisa-
dos (AEI) encontrados nas ope-
rações policiais do Esquadrão 
Antibomba, bem como em países 
envolvidos em conflitos reais, em 
muitos dos quais houve atuação 
de militares do BtlEngFuzNav 
nas operações de desminagem. 

internato, em que os alunos foram 
submetidos a uma rotina de intensos 
treinamentos físicos e instruções teó-
ricas. O curso tem duração de 18 se-
manas, sendo as nove primeiras em 
regime de internato e as demais em 
regime semiaberto (licenças aos finais 
de semana). 

tos sobre operações de paz entre o pú-
blico feminino, bem como incentivar 
e prover a preparação básica para a 
participação feminina em missões de 
paz da Organização das Nações Uni-
das. No dia 21 de março,  as alunas 
participaram de atividades práticas, 
nas quais puderam experimentar as 
principais tarefas desenvolvidas por 
observadoras militares em países an-
fitriões de missões de paz sob a égide 
da ONU.

nhecimentos dos segundos-tenentes 
(FN/QC-FN/AFN) para o exercício 
das funções de caráter operativo até 
o nível de subunidade. Durante 15 
semanas, os alunos receberão instru-
ções práticas de Operações Anfíbias, 
Operações Ofensivas e Defensivas, 
Operações Ribeirinhas e Instrução 
Básica de Combate nos mais varia-
dos ambientes operacionais, como 
Ladário-MS, Itaóca-ES e Resende-RJ.
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Operações

O Comandante da FFE, Vice-
-Almirante (FN) Paulo Martino 
Zuccaro, fez um balanço positivo 
da atuação das Forças Armadas 
durante a intervenção federal, que 
vigorou de 16 de fevereiro até 31 de 
dezembro de 2018. 

De acordo com o Almirante Zuc-
caro, o ano de 2018 confirmou a ca-
pacidade do CFN em atender ple-
namente as características do Poder 
Naval de mobilidade, permanência, 
versatilidade e flexibilidade, uma 
vez que, além de cumprir com suces-

so todas as operações para as quais 
foi convocado, conseguiu concluir 
plenamente o eixo anual de adestra-
mento, com destaque para as Opera-
ções Formosa e Atlântico/Dragão. 

Desde julho de 2017, quando o en-
tão Presidente da República, Michel 
Temer, autorizou o emprego das For-
ças Armadas em apoio à segurança 
pública no estado do Rio de Janeiro, a 
quantidade de operações de Garantia 
da Lei e da Ordem aumentou progres-
sivamente. No total, foram 12 opera-
ções com a participação dos fuzileiros 
navais de julho de 2017 a fevereiro de 
2018 e 57 no período em que o estado 
estava sob intervenção federal, de 16 
de fevereiro a 31 de dezembro de 2018.

O 2° Batalhão de Operações 
Ribeirinhas realizou, no dia 24 
de janeiro, o primeiro adestra-
mento de heliequipes deste ano, 
com apoio da aeronave “UH-15 
Super Cougar”, do 2º Esquadrão 
de Helicópteros de Emprego 
Geral. A atividade teve como 
propósito complementar o ades-
tramento das subunidades com 
os meios aeronavais e a manu-
tenção da prontidão operativa 
dos Fuzileiros Navais.

2° Batalhão de Operações Ribeirinhas realiza adestramento com apoio de aeronave

Comandante da FFE 
faz balanço positivo de 
intervenção federal

O adestramento teve como 
foco os procedimentos opera-
tivos de infiltração e de movi-
mento helitransportado de tropa 
para o cumprimento de missões 
no ambiente de selva, visando a 
incrementar e potencializar as 
características da versatilidade e 
mobilidade do Poder Naval na 
Amazônia Oriental, uma região 
operacional cujas linhas de comu-
nicação são restritas.
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CFN no Mundo

O Grupo de Assessoramento Téc-
nico de Fuzileiros Navais (GAT-FN) 
junto à Guarda Costeira de São Tomé 
e Príncipe participou, no dia 5 de mar-
ço, da cerimônia de entrega de 116 
livros levados pelo Navio Patrulha 
Oceânico Araguari. Os livros fazem 
parte de um acervo literário doado 
pela Academia Brasileira de Letras, 
após uma parceria firmada em 17 de 
julho de 2018 com a Marinha do Bra-
sil, por meio do Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais. A parce-
ria tem como propósito incentivar a 
difusão do conhecimento para além 
dos limites do território do Brasil.

GAT-FN participa de ce-
rimônia de entrega de li-
vros à Biblioteca Nacional 
de São Tomé e Príncipe 

Mundo no CFN

Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
realiza visita oficial ao Líbano 

O Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almirante 
de Esquadra (FN) Alexandre José 
Barreto de Mattos, participou, no 
dia 28 de fevereiro, da cerimônia 
de passagem de comando da For-
ça-Tarefa Marítima da Força Inte-
rina das Nações Unidas no Líbano 
(FTM-UNIFIL). Na ocasião, o Con-
tra-Almirante Eduardo Machado 
Vazquez transmitiu o Comando 
da FTM-UNIFIL para o Contra-
-Almirante Eduardo Augusto 
Wieland. A cerimônia ocorreu no 

CGCFN recebe visita de comitiva do Instituto de Cooper-
ação para Segurança do Hemisfério Ocidental

Adido Naval dos Estados Unidos da América 
visita o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 

O 2° Batalhão de Operações Ri-
beirinhas recebeu, no dia 21 de mar-
ço, a visita do Adido Naval dos Es-
tados Unidos da América no Brasil, 
Capitão de Mar e Guerra Benedict D. 
Clark, acompanhado de seu adjunto, 

porto de Beirute, no cais de atracação 
do navio capitânia, Fragata Liberal, 
e foi presidida pelo Head of Mission / 
Force Commander da UNIFIL, Major 
General Stefano Del Col.

Em sua passagem pelo Líbano, o 
AE (FN) Alexandre também esteve 
na embaixada brasileira no Líbano, 
e visitou o Comandante da Marinha 
Libanesa, Contra-Almirante Hosni 
Daher, no dia 28, em Beirute. No dia 
1º de março, o Almirante Alexandre 
visitou a sede da UNIFIL e da Brazi-
lian House, em Naqoura.

O CGCFN recebeu, nos dias 18 e 
19 de março, a visita de uma comi-
tiva do Western Hemisphere Institute 
for Security Cooperation – WHINSEC, 
composta por quatro Praças perten-
centes à Marinha dos Estados Uni-
dos da América, que exercem a fun-
ção de instrutores no WHINSEC. 

No dia 18, foram proferidas duas 
palestras para os suboficiais-mores 
do Corpo de Fuzileiros Navais e do 
Corpo da Armada e os suboficiais 
e sargentos que servem em Orga-
nizações Militares da Fortaleza de 
São José. No dia 19, a comitiva visi-
tou o CIASC. 

o Capitão de Corveta Aaron Mayer. 
A visita protocolar teve por objetivo 

demonstrar as atividades dos Fuzileiros 
Navais na Amazônia Oriental e apre-
sentar as instalações, estruturas e capa-
cidades da Organização Militar.



6  Jan/Fev/Mar  NOTANF Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

Matéria de capa 

Corpo de Fuzileiros Navais comemora 211 anos
O Comando-Geral do Corpo de 

Fuzileiros Navais promoveu, no dia 
7 de março, uma cerimônia alusiva 
ao 211º aniversário do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN), na Fortale-
za de São José da Ilha das Cobras, 
Centro do Rio. 

O Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, presidiu a solenidade e 
destacou, em seu discurso, o papel 
fundamental que o Corpo de Fuzi-
leiros Navais exerce na Marinha do 
Brasil e nas Forças Armadas. Tam-
bém estiveram presentes à cerimô-
nia o Ministro de Estado da Defesa, 
Fernando Azevedo; o Ministro do 
Gabinete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, Augusto 
Heleno; o Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Ilques Barbo-
sa Junior; entre outras autoridades 
civis e militares.

O Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almirante de Es-
quadra (FN) Alexandre José Barreto 
de Mattos, ressaltou em seu discurso 
que o CFN completa 211 anos con-
solidado como uma Força de Caráter 

Presidente Jair Bolsonaro ressaltou em seu discurso a 
importância do CFN para as Forças Armadas

Solenidade militar reuniu autoridades civis e militares na Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras
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Matéria de capa 

Corpo de Fuzileiros Navais comemora 211 anos

Comemoração alusiva aos 
211 anos do CFN realizada 
na Embaixada do Brasil na 
República do Equador, no 
dia 11 de março

No dia 13 de março, o Coman-
do da Força Aeronaval realizou, 
no hangar do 1º Esquadrão de 
Aviões de Interceptação e Ata-
que, cerimônia militar alusiva 
ao 211° aniversário do Corpo 
de Fuzileiros Navais

O 2º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas promoveu, no dia 7 
de março, cerimônia alusiva ao 
211º aniversário do Corpo de 
Fuzileiros Navais,  em sua sede, 
com entrega da medalha Mérito 
Anfíbio aos militares agraciados

No Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Natal, a cerimô-
nia alusiva ao 211º aniversário 
do CFN foi promovida no dia 
11 de março

Anfíbio e Expedicionário por exce-
lência, pronto para cumprir qualquer 
missão onde se fizerem presentes os 
interesses nacionais, e reafirmou seu 
compromisso com o progresso contí-
nuo do CFN. “Devemos aproveitar o 
momento não só para avaliarmos de 
maneira sensata os passos dados re-
centemente, mas também para nos 
prepararmos para o futuro, em uma 
marcha determinada a garantir o nos-
so constante aprimoramento. Afinal, 
esse é o nosso compromisso com o 
progresso, sempre”. 

A cerimônia também marcou a en-
trega da medalha Mérito Anfíbio em 
reconhecimento aos militares que, 
em exercícios e operações, distin-
guiram-se pela exemplar dedicação 
e pelo aprimoramento de sua con-
dição de combatente anfíbio. Foram 
agraciados 37 militares com quatro 
âncoras em ouro; quatro âncoras em 
prata; ou quatro âncoras em bronze. 
No evento, foi homenageado, ainda, 
o Cabo Fuzileiro Naval de Infantaria 
Gilmário Alerson da Silva Lima, eleito 
Fuzileiro Padrão 2018.
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Responsabilidade Social

O Centro de Avaliação da Ilha da 
Marambaia promoveu, no dia 27 de 
fevereiro, ações visando à preser-
vação da região da Ilha da Maram-
baia, no Rio de Janeiro. As ativida-
des contaram com a participação de 
moradores da Ilha da Marambaia, 
professores e alunos da Escola Mu-
nicipal Levy Miranda. 

Sob a coordenação da tripulação do 
CADIM, foi realizada a limpeza das 
praias Suja, Grande e do Sino, locali-
zadas nas imediações da organização 
militar. Na oportunidade, também foi 
realizada ação de presença nas áreas 

Ilha da Marambaia promove ações de preservação ambiental

Uma parceria entre o Centro 
de Instrução e Adestramento de 
Brasília (CIAB) e o Corpo de Bom-
beiros Militar do Distrito Federal 
(CMBDF), por intermédio do Gru-
pamento de Proteção Ambiental 
(GPRAM), tem colaborado com o 
projeto de reflorestamento, paisa-
gismo e de segurança ambiental 
do CIAB.

O GPRAM doou para o CIAB 
aproximadamente 60 mudas de 
jacarandás, ipês, flamboyants e 
frutíferas, que estão sendo plan-
tadas com o intuito de arborizar 
suas diversas áreas e diversificar 
os biomas florestais, para fins de 

O Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (CIAMPA) 
realizou, no mês de março, ações 
de melhorias nas instalações da Es-
cola Municipal Almirante Frontin, 
instituição de ensino apadrinhada 
pela organização militar. 

Um destacamento de militares 
realizou a revitalização da fachada 
do prédio principal, que recebeu 
pintura nova, e reforma da área 
recreativa da escola. “Pequenas 
ações como estas, além de moti-
varem os alunos a conservarem as 
dependências físicas da escola, são 
capazes de promover um ambiente 
mais acolhedor não só para os alu-
nos e funcionários da escola, mas 
para toda a comunidade ao redor”, 
disse o Comandante do CIAMPA.

CIAMPA realiza reforma 
na Escola Municipal
Almirante Frontin

CIAB recebe apoio do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distrito Federal em projeto ambiental e sanitário

e instalações pertencentes à ilha, por 
meio de fixação de placas de avisos 
de Área Militar e de mensagens para 
conservação do meio ambiente, visan-
do à preservação da Área de Proteção 
Ambiental de Mata Atlântica.

Seguindo a orientação do Ter-
mo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), celebrado em 27 de novem-
bro de 2014 entre a Marinha do 
Brasil e a ARQUIMAR, essa ação 
reforça o direito e as condições de 
habitabilidade dos atuais morado-
res da Ilha, a preservação ambien-
tal e a Defesa Nacional. 

preservação ambiental e futuras 
instruções aos alunos dos diversos 
cursos e às crianças do Programa 
Forças no Esporte (PROFESP).

Além da doação das mudas de 
plantas, os militares do GPRAM 
também auxiliaram no plantio 
e atuaram no corte e na poda de 
galhos e árvores, transmitindo aos 
militares da tripulação técnicas de 
plantio e manejo da terra. Na se-
gunda fase dessa parceria, estão 
previstas palestras, workshops e 
oficinas de plantio, compostagem, 
separação e reciclagem do lixo, 
bem como outros temas relaciona-
dos à sustentabilidade.
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“A música me levou à Ma-
rinha, mas descobri que tinha 
muito mais vocação para a vida 
militar do que imaginava. Sou da 
primeira turma de músicos fuzi-
leiros navais em que as mulheres 
puderam se inscrever em igual-
dade com os homens, no ano de 
2001. Éramos oito mulheres em 
uma turma de quase 400 homens, 
então ouvíamos o tempo todo 
que dependia de nós para que 
houvesse continuidade das mu-
lheres no quadro de música do 
CFN. Pelo visto deu tudo certo, 
pois todos os anos temos parti-
cipação feminina nas turmas de 
formação de sargentos músicos. 

Depois de praticamente um 
ano de curso, formação e aperfei-

çoamento no Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo, fui 
designada para integrar a tão so-
nhada Banda Sinfônica do Corpo 
de Fuzileiros Navais. Foi um pe-
ríodo de muito aprendizado, não 
só pela convivência com milita-
res de alto nível, o que contribuiu 
para meu aperfeiçoamento técni-
co, mas também por visitar todas 
as regiões do Brasil com a banda, 

“Espero estar cumprindo meu dever no CFN com 
êxito, desde musicista até combatente anfíbia”

principalmente em 2008, no bi-
centenário do Corpo de Fuzileiros 
Navais, quando fizemos turnês 
por quase todo o país. 

Depois de nove anos na Ban-
da Sinfônica, tive a oportunidade 
de realizar mais um sonho: fazer 
parte do Conjunto Fuzibossa, o 

que foi desafiador e, ao mesmo 
tempo, muito prazeroso. Posso 
dizer que foi uma das melhores 
experiências em termos musicais 
que já tive na vida. 

Depois de percorrer o Brasil, 
no ano de 2013 chegou a hora 
de dar a volta ao mundo: fui se-
lecionada para compor a “Banda 
Brasil” na XXVII Viagem de Ins-
trução de Guardas-Marinha. Foi 
uma experiência inesquecível, 
pois, além de fazer parte de uma 
tripulação em um navio da Mari-
nha do Brasil, conhecendo todas 
as peculiaridades da vida a bor-
do, representei o Brasil em vários 
países, tocando para autoridades 
internacionais. 

Em 2017, fui aprovada em 5º 
lugar no concurso para o Qua-
dro de Oficiais Auxiliares Fuzi-
leiros Navais (AFN), que come-
çou a abrir vagas para mulheres 
desde 2015. Alcancei a 1ª coloca-
ção na turma AFN no Curso de 
Formação de Oficiais 2018, no 
Centro de Instrução Almirante 
Wandenkolk, e a 3ª colocação 
geral no curso. 

Atualmente, estou realizando 
o Curso de Aperfeiçoamento em 
Guerra Anfíbia e Expedicioná-
ria, no CIASC. Cada dia é uma 
superação, pois o curso exige 
que o aluno seja capaz de tomar 
decisões em meio a situações de 
extremo estresse. Por isso, os trei-
namentos são intensos, exigindo 
vigor físico, determinação e capa-
cidade intelectual. Espero, assim, 
estar cumprindo meu dever no 
CFN com êxito, desde musicista 
até combatente anfíbia”. 

ADSUMUS!

Liana Arduino de Magalhães
  Segundo-Tenente (AFN)

História de um FN
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Esporte

Os atletas do Programa Olímpico 
da Marinha (PROLIM) obtiveram um 
ótimo desempenho durante o World 
Sailing Cup, a Copa do Mundo da Fe-
deração Internacional de Vela, realiza-
da entre 29 de janeiro e 3 de fevereiro, 
em Miami, nos Estados Unidos. 

Atletas da Marinha conquis-
tam três pódios em etapa do 
Mundial de Vela

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília (GptFNB) reali-
zou nas suas dependências, no dia 
15 de fevereiro, a primeira edição 
do “Projeto Manhã Saudável”. O 
projeto tem o objetivo de promover 
hábitos saudáveis e estimular os 
militares para a prática esportiva.

A primeira parte contemplou o 
aquecimento corporal de toda a tripu-
lação no pátio central, mediada pelo 
Oficial de Operações, Capitão de Cor-
veta (FN) Ney Anderson. Na sequên-
cia, as Companhias do GptFNB foram 
direcionadas para a área desportiva e 
realizaram três tipos de oficinas: cir-

FAM
FAMÍLIA
PROTEÇÃO PARA 

QUEM VOCÊ MAIS AMA

O MELHORSEGURO DEVIDA!

Mais informações: 

0800 61 3040 Conheça as condições 
no site www.fhe.org.br

DIFERENCIAIS
 coberturas diferenciadas, à escolha do cliente.
 capital segurado de até R$ 1 milhão, conforme o tipo de associado e a idade.
 4 sorteios mensais de R$ 25 mil, cada (bruto de IR).

QUEM PODE
Militares das Forças Armadas, seus cônjuges, filhos e pensionistas, 
servidores civis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e seus 
pensionistas, e funcionários do Banco do Brasil.

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília realiza Projeto Manhã Saudável

No dia 2 de fevereiro, a Terceiro-
-Sargento Kahena Kunze e a sua par-

ceira de barco Martine Grael conquis-
taram o ouro na classe 49erFX. Ainda 
no mesmo dia, os Terceiro-Sargentos 
Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino 
ganharam a prata na categoria Nacra 
17, feito inédito para o Brasil.

No domingo, dia 3 de fevereiro, 
foi a vez da Terceiro-Sargento Ana 
Barbachan e da sua companheira de 
equipe Fernanda Oliveira conquista-
rem o bronze na classe 470 feminina, 
garantindo ao Brasil três pódios nesta 
etapa da competição. 

cuito crossfit e cabo suspenso; aula de 
fortalecimento da região abdominal e 
lombar; e treinamento na piscina com 
equipamentos diversos.

Após a prática das oficinas espor-
tivas, na área da academia, foi servi-
do um café da manhã com alimentos 
de alto valor nutricional para toda a 
tripulação, que, em seguida assistiu a 
duas palestras proferidas pela sessão 
de Saúde da Organização Militar.

A primeira apresentação tratou 
sobre os riscos do uso de termogê-
nicos e a importância do sono; a se-
gunda palestra teve como objetivo re-
latar os erros mais comuns na perda 
de peso e ganho de massa muscular, 
bem como sugerir a prática de hábi-
tos saudáveis.

No encerramento, o Comandante 
do GptFNB, Capitão de Mar e Guerra 
(FN) Flavio Nascimento, agradeceu 
o empenho de toda a equipe de ins-
trução e reforçou para a tripulação a 
importância da manutenção dos cui-
dados com a saúde.
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Aconteceu no CFN

A manhã do dia 25 de fevereiro 
foi de troca de experiências entre o 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e 
o jornalista Alexandre Garcia. Acom-
panhado da esposa, Magda Pereira, 
Alexandre Garcia visitou o Centro 

Corpo de Fuzileiros Navais recebe visita do jornalista Alexandre Garcia

O Pelotão de Motociclistas da 
Companhia de Polícia do Batalhão 
Naval (CiaPolBtlNav) realizou, nos 
dias 8, 10 e 11 de janeiro, escolta em 
apoio aos deslocamentos da imagem 
de São Sebastião, por ocasião da Tre-
zena de São Sebastião de 2019.

No período, a imagem percorreu 
bairros como Benfica, Del Castilho e 
Caju, bem como organizações milita-
res, como Hospital Central do Exérci-
to e Hospital Naval Marcílio Dias.

A Trezena de São Sebastião é 
o período de treze dias nos quais 
a imagem de São Sebastião, santo 
padroeiro da Arquidiocese e da ci-
dade do Rio de Janeiro, percorre di-
versos locais do Rio de Janeiro.

O evento ocorre no período de 
7 a 19 de janeiro, tendo sua escolta 
dividida entre as diversas organi-
zações que possuem motociclistas 
batedores na capital carioca. 

Batedores fazem escolta da 
imagem de São Sebastião

Na semana que marcou as co-
memorações alusivas aos seus 
211 anos de existência, o Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN) pro-
moveu, no dia 8 de março, uma 
visita ao Complexo Naval da Ilha 
do Governador para as comitivas 
estrangeiras que participaram da 

Corpo de Fuzileiros Navais recebe comitivas estrangei-
ras no Complexo Naval da Ilha do Governador

solenidade militar do dia 7 de 
março, na Fortaleza de São José da 
Ilha das Cobras.

A visita foi conduzida por ofi-
ciais-generais do CFN e contou 
com a participação de comitivas do 
México, do Chile, do Peru e dos Es-
tados Unidos da América.

de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo (CIASC), na Ilha do Gover-
nador, onde assistiu a uma palestra 
sobre o CFN e proferiu uma palestra 
com o tema: “Brasil, Caminhos e Des-
caminhos”, na qual apresentou uma 

visão analítica da história do Brasil e 
relembrou fatos marcantes ocorridos 
ao longo de sua carreira.

Como parte da programação, o 
jornalista, embarcado em uma viatu-
ra operativa, conheceu as organiza-
ções militares subordinadas ao Co-
mando da Divisão Anfíbia, também 
localizadas no Complexo Naval da 
Ilha do Governador, e visitou, ain-
da, o Simulador do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, a biblioteca do CFN e 
o novo prédio do Programa Forças 
no Esporte, inaugurado em dezem-
bro de 2018. Ao final de sua palestra, 
que marcou a abertura do ano letivo 
no CIASC, Alexandre Garcia se dis-
se um grande admirador das Forças 
Armadas brasileiras: “Sou parte des-
se imenso povo brasileiro que, nas 
pesquisas de opinião, expressa que 
as Forças Armadas estão em primei-
ro lugar na confiança dos brasileiros. 
Isso significa também responsabili-
dade”, concluiu.
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Destaques

O Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de Es-
quadra (FN) Alexandre José Barreto 
de Mattos, foi agraciado, na tarde do 
dia 19 de março, com uma placa co-
memorativa referente aos 30 anos do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Re-
gião, no Rio de Janeiro. 

Também receberam a homena-
gem antigos Comandantes-Gerais 
do Corpo de Fuzileiros Navais, o 
Almirante de Esquadra (Refº-FN) 
Marcelo Gaya Cardoso Tosta; o Al-
mirante de Esquadra (Refº-FN) Mar-
co Antônio Corrêa Guimarães; e o 

Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
é homenageado pelo Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região

Almirante de Esquadra (RM1-FN) 
Fernando Antonio de Siqueira Ribei-
ro, entre outras autoridades.

De acordo com o Presidente do 
Tribunal Regional Federal da 2ª Re-
gião (TRF2), desembargador André 
Fontes, a homenagem tem como ob-
jetivo reconhecer a parceria e o apoio 
de autoridades que contribuíram para 
o aperfeiçoamento do TRF2 desde sua 
inauguração. “Ao longo dessas três 
décadas, tivemos diversas parcerias 
institucionais que contribuíram para o 
aperfeiçoamento da Justiça Federal da 
2ª Região e, portanto, gostaríamos de 

CB-FN-IF Alerson é eleito Fuzileiro Padrão 2018
O Cabo Fuzileiro Naval de Infanta-

ria Gilmário Alerson da Silva Lima foi 
eleito Fuzileiro Padrão do ano de 2018, 
após análise dos resultados obtidos na 
prova e na entrevista que compõem o 
processo seletivo.

O militar, de 29 anos, foi incorpo-
rado à Marinha do Brasil no ano de 
2011 e concluiu o Curso de Especiali-
zação em Infantaria em 2015. O título 
de Cabo Fuzileiro Padrão lhe rendeu 
a oportunidade de participar da XX-
XIII Viagem de Instrução de Guardas-
-Marinha, no Navio-Escola Brasil. 
Também foi designado para realizar o  
Curso Especial para Destacamento de 
Segurança em Embaixadas do Brasil 
no ano de 2020.

Corpo de Fuzileiros Navais 
inaugura exposição em 
museu na Gávea-RJ

homenagear as autoridades militares 
que sempre nos apoiaram e o superin-
tendente de Patrimônio da União no 
Rio de Janeiro”.

A solenidade, que também home-
nageou servidores completando 30 
anos de dedicação à Corte, contou com 
a participação de uma banda de músi-
ca do Corpo de Fuzileiros Navais que, 
sob a regência do Suboficial Músico 
Fuzileiro Naval Rodrigues, executou o 
Hino Nacional Brasileiro.

Sucesso por ocasião de sua es-
treia no Museu do Amanhã, em 
setembro do ano passado, a expo-
sição “Corpo de Fuzileiros Navais, 
Inclusão e Arte” foi reinaugurada 
no dia 21 de março, no Museu His-
tórico da Cidade do Rio de Janeiro, 
na Gávea-RJ, onde permanece em 
cartaz até 23 de junho.

A mostra é uma parceria entre o 
Comando-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais e a Associação de Pin-
tores com a Boca e os Pés (APBP), 
organização internacional contro-
lada pelos seus artistas membros, 
que tem como propósito promover 
a inclusão de artistas que perderam 
a capacidade de uso de suas mãos, 
seja por nascença, acidente ou do-
ença.

Indicada para todos os públicos, a 
exposição é gratuita e reúne 27 obras 
de temática militar naval pintadas 
com a boca e os pés pelos artistas da 
APBP, que hoje conta com 53 mem-
bros em todo o país. O Museu da Ci-
dade fica dentro do Parque da Cidade 
do Rio de Janeiro, na Estrada Santa 
Marinha s/nº – Gávea e funciona de 
terça a domingo, das 10h às 16h.


