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CGCFN participa da cerimônia de reinau-
guração do mastro do Com1ºDN, em junho.

ComGerCFN recebe, em abril, visita do 
Presidente da Academia Brasileira de Le-
tras (ABL), Professor Domício Proença, e 
da escritora Nélida Piñon.

Banda Marcial do CFN realiza apresenta-
ção na Praça Mauá, em abril.

Foi realizada, em junho, a formatura do 
Curso Especial de Motociclista Militar, con-
duzido pela CiaPolBtlNav.

De 27 de abril a 5 de maio, quinhentos mi-
litares participaram do Adest Batalhão I, 
treinamento que visa à preparação para o 
24ºGptOpFuzNav - Haiti.

GptFNBe inicia 30º Curso de 
Operações Ribeirinhas

Curso de Segurança em 
Embaixadas forma 28 militares

O Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais 
(CPesFN) realizou, de 7 a 17 de junho, o Estágio de 
Preparação para Futuros Imediatos de OM do Corpo 
de Fuzileiros Navais, com o objetivo de atualizar os 
conhecimentos dos Oficiais para o desempenho das 
tarefas inerentes ao cargo de Imediato de OM do CFN.

Fizeram parte do programa do curso assuntos 
como Intendência, Justiça Militar, Gestão de Pessoas, 
Gestão de Material, Gestão do Conhecimento e Expe-
riências de Imediatice. 

Estágio de Preparação para Futuros 
Imediatos no CPesFN

O Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela 
Alves (CIAMPA) realizou, no dia 8 de junho, a cerimônia 
de formatura de 693 militares no Curso de Formação de 
Soldados Fuzileiros Navais – Turma I/2016. Já no Centro 
de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), a forma-
tura dos 107 SD-FN ocorreu no dia 21 de junho. Ao longo 
de dezoito semanas, os alunos receberam lições de Ins-
trução Militar-Naval, Ordem Unida, Treinamento Físico 
Militar, Instrução Básica de Combate, Fundamentos de 
Operações Anfíbias, Armamento e Tiro e Ética Profissio-
nal Militar. Os primeiros colocados foram o SD-FN Paulo 
César Prazeres de Souza (CIAMPA) e o SD-FN Dheme-
son Oliveira de Souza (CIAB).

CIAMPA e CIAB formam 
800 Soldados Fuzileiros Navais

A Companhia de Polícia do Batalhão Naval re-
alizou, no dia 15 de junho, a formatura do Curso 
Especial para Destacamento de Segurança em Em-
baixadas do Brasil. Com 59 dias letivos, o curso 
tem como objetivo preparar Oficiais e Praças para 
integrarem os Destacamentos de Segurança em 
Embaixadas do Brasil, bem como as equipes de se-
gurança de Chefes de Estado  ou outras autorida-
des estrangeiras, militares ou civis, em visitas ao 
País. Dos 35 militares que ingressaram, 28 conclu-
íram com aproveitamento e já serão empregados 
nas equipes de segurança dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016.

No dia 27 de junho, iniciou-se a 30ª edição do 
Curso Expedito de Operações Ribeirinhas, no Gru-
pamento de Fuzileiros Navais de Belém. O objeti-
vo é suplementar a habilitação técnico-profissional 
dos militares, visando ao planejamento, à coorde-
nação e à execução das Operações Ribeirinhas na 
Amazônia Oriental.  De um total de 196 candidatos, 
após a fase seletiva, somente 44 candidatos, sendo 
37 da MB, obtiveram êxito e foram habilitados para 
compor o 30º Turno do Curso Expedito.

O CTecCFN foi condecorado, em abril, 
na solenidade de certificação do nível 
de gestão das organizações reconhecidas 
em 2015 pelo Programa Qualidade Rio.
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DefNBQROperações

Cerca de 1.250 militares par-
ticiparam, de 22 a 27 de maio, do 
ADEST-FER-FFE-II/2016, exercício 
anual coordenado pela Força de Fu-
zileiros da Esquadra (FFE), realizado 
no Campo de Instrução da Escola 
de Sargentos das Armas (EsSA), em 
Três Corações (MG).

 O treinamento ocorreu em duas 
etapas. Na primeira, de 22 a 24 de 
maio, a principal atividade foi o 
tiro com munição real com diver-

sos armamentos. Também ocorre-
ram treinamentos de defesa contra 
agentes nucleares, biológicos, quí-
micos e radiológicos.

Na segunda etapa, 26 e 27 de 
maio, foram colocados em prática 
todos os ensinamentos da primei-
ra fase, integrando as capacidades 
das ações de infantaria, operações 
especiais, engenharia de combate, 
artilharia, aviação naval, logística, 
entre outras.

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília (GptFNB) con-
duziu, nos dias 14 e 15 de abril, o 
Adestramento com Helicópteros 
Centro Oeste-I, em conjunto com 
uma aeronave UH-15 do 2º Esqua-
drão de Helicópteros de Emprego 
Geral (HU-2). Essa instrução teve 
como propósito qualificar, em ope-
rações com helicópteros, as tropas 
de Fuzileiros Navais de Brasília 
e componentes da Força de Em-
prego Rápido do Comando do 7º 
Distrito Naval. Na oportunidade, 
foram conduzidos adestramentos 
de técnica de desembarque por ra-
pel e simulação de apoio ao assalto 
helitransportado da Força de De-
sembarque. 

Atividades com cães - Já no dia 
1º de junho, o GptFNB realizou a 
demonstração das atividades de-
senvolvidas com cães, com a pre-
sença de policiais federais lotados 
no Canil Central da Polícia Fede-
ral; de representantes do Batalhão 
de Polícia do Exército de Brasília; 
do 11º Depósito de Suprimento do 
Exército; além de militares da Tur-
ma 1/2016 do Curso de Cinotecnia 
do Batalhão de Policiamento com 
Cães da Polícia Militar do Distrito 
Federal. Na ocasião, foram feitas 
demonstrações de atividades de 
faro de entorpecentes, abordagem 
com apoio do cão, patrulha moto-
rizada com o animal, entrada tá-
tica com o cão em viaturas, entre 
outros exercícios.

Fuzileiros Navais participam de treinamento 
em Minas Gerais

O Batalhão de Blindados de Fu-
zileiros Navais (BtlBldFuzNav) re-
alizou, de 28 de março a 6 de abril, 
na cidade de Valença-RJ, o exercício 
ADEST BLD-I/CC-I. O objetivo foi 
adestrar as guarnições das compa-
nhias operativas do Batalhão no em-
prego técnico das viaturas blindadas 
e de carros de combate. O exercício 
foi realizado no campo de instrução 
do 1° Esquadrão de Cavalaria Leve – 
Esquadrão Tenente Amaro.

Foi a primeira vez que o Bata-
lhão realizou o adestramento de 
transposição de curso d'água com 
as viaturas recém-modernizadas 
M113 MB1. Durante o exercício, 
foi realizada a inauguração, pelo 
Comandante-Geral do Corpo de 

BtlBldFuzNav realiza transposição de 
curso d'água com viaturas modernizadas

Fuzileiros Navais, de um memorial 
aos Fuzileiros Navais mortos em 
Valença, em 25 de abril de 2009, em 
acidente noturno com a viatura car-
ro de combate SK105A2S. No cam-
po de instrução, onde já existia um 
memorial ao CB-FN-AT Galvão, fa-
lecido em 1990, encontra-se agora 
uma homenagem aos 3ºSG-FN-IF 
Bacellar e ao CB-FN-AT Pessanha.

Adestramento 
com helicópteros 
e atividades com 
cães no GptFNB

A Marinha do Brasil atuou com 
um destacamento de quarenta mili-
tares do Batalhão de Defesa Nucle-
ar, Biológica, Química e Radiológica 
de Aramar (BtlNBQR-Aramar) em 
um treinamento que teve como 
propósito testar os procedimen-
tos e protocolos utilizados pelas 
diversas agências que atuarão nos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016. 

Treinamento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016
Foram criados dois cenários. 

Em um, uma viatura de entrega de 
alimentos entrou na arena espor-
tiva com dois cilindros contendo 
gás cloro. Por estar dentro dos ci-
lindros, o gás não foi identificado 
pela equipe de controle de acesso, 
tendo sido dispersado já dentro da 
arena, contaminando rapidamen-
te as pessoas. Simultaneamente ao 
primeiro cenário, foi preparado um 

vazamento real de cloro em um 
caminhão-tanque, testando, desta 
forma, a capacidade de reação em 
eventos simultâneos. 

O exercício, realizado nos dias 
19 e 20 de maio, na cidade de 
Paulínia-SP, também envolveu 
militares do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de São Paulo e 
pessoal da Empresa de Emergên-
cias Químicas SUATRANS.

O Centro de Defesa Nucle-
ar, Biológica, Química e Ra-
diológica da Marinha do Brasil 
(CDefNBQR-MB) participou, 
de 5 a 7 de maio, do II Simpósio 
Internacional de Gerenciamen-
to da Resposta em Catástrofes 
e do II Simulado de Integração 
das Forças Públicas e Privadas, 
ambos ocorridos na região me-
tropolitana de São Paulo.

Simpósio e Simulado de Gerenciamento de Catástrofes
O Simpósio ocorreu nos dias 5 

e 6 de maio e, dentre os palestran-
tes convidados, o Comandante 
do CDefNBQR-MB realizou uma 
apresentação sobre a percepção 
de ameaças de natureza NBQR.

No dia 07 de maio, na estação 
de Metrô Butantã, foi realizado o 
Simulado, com a participação das 
Forças públicas e privadas da Ci-
dade de São Paulo. 

Na ocasião, com a estação 
aberta ao público, foi encena-
do um ataque terrorista a um 
dos vagões do metrô, com a re-
alização posterior de triagem 
e atendimento às vítimas. Ofi-
ciais e Praças de diversas Orga-
nizações Militares da MB foram 
convidados para participar do 
evento na qualidade de obser-
vadores e avaliadores. 
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Matéria de CapaMatéria de Capa

beneficia crianças e jovens de comunidades carentes
Morador do bairro de Parada 

de Lucas, na Zona Norte da Cida-
de do Rio de Janeiro, o estudante 
Thalles Peçanha de Lima Rosa, de 
17 anos, tem uma rotina diferente 
da maioria dos jovens de sua ida-
de. De segunda a sexta, trabalha 
das 8h às 12h na Gerência Comer-
cial da Imprensa da Cidade. Ao fim 
do expediente, segue direto para o 
Centro de Educação Física Almi-
rante Adalberto Nunes (CEFAN), 
onde almoça e, na parte da tarde, 
pratica atividades esportivas como 
atletismo, natação e futebol, além 
de levantamento de peso, espor-
te em que vem colecionando bons 
resultados. São, em média, três ho-
ras e meia de treinos por dia. Em 
época de competição, a preparação 
se estende e ele janta na própria 
Organização Militar (OM), antes 
de pegar a condução de volta para 
casa. Seu dia termina às 23h.

A rotina de Thalles representa 
bem o cotidiano dos mais de de-

Cardeal Arcebispo do 
Rio de Janeiro realiza 
abertura dos Projetos 
Sociais no CEFAN

No dia 25 de maio, o Cardeal 
Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom 
Orani Tempesta, visitou o CEFAN. 

zesseis mil jovens estudantes de 
sete a dezessete anos que partici-
pam do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP), desenvolvido pelo Mi-
nistério da Defesa em parceria com 
outros órgãos federais. O objetivo 
do Programa, segundo o Diretor do 
Departamento do Desporto Militar 
(DDM), Vice-Almirante (FN) Paulo 
Martino Zuccaro, é fomentar a in-
clusão social e o desenvolvimento 
humano por meio do esporte. Para 
tanto, além da prática desportiva, 
são promovidas atividades cívicas, 
educacionais, artísticas e de cons-
cientização ambiental, conforme as 
possibilidades de cada uma das 158 
OM participantes. Além disso, no 
convívio com os militares, são esti-
mulados valores como patriotismo, 
disciplina, cidadania, fraternidade e 
amor ao trabalho.

 - Nossa intenção é proporcio-
nar desenvolvimento psicomotor, 
intelectual e moral a esses jovens 
oriundos de comunidades caren-

tes, com a expectativa de que es-
ses benefícios se reflitam em seu 
círculo familiar e social. Ademais, 
queremos ampliar o PROFESP não 
apenas em dimensão, mas também 
em finalidade, agregando-lhe ferra-
mentas de revelação de talentos es-
portivos, o que já começa a ocorrer 
em algumas unidades participan-
tes, mas ainda de modo pontual.

Para viabilizar o funcionamen-
to do PROFESP, o Ministério da 
Defesa disponibiliza instalações 
esportivas de 158 instituições vin-
culadas à Marinha, ao Exército e 
à Aeronáutica. O projeto está pre-
sente em 74 cidades de 25 estados. 
Somente na MB são 33 Organiza-
ções Militares participantes, aten-
dendo cerca de 5.205 crianças e jo-
vens. No CEFAN, foram inseridos 
no mês de junho deste ano mais 
150 alunos aos duzentos que fazem 
parte do Programa. As Forças Ar-
madas oferecem, ainda, serviço mé-
dico, odontológico e de assistência 

Após presidir a cerimônia de aber-
tura das atividades do PROFESP 
de 2016, Dom Orani assistiu a uma 
palestra sobre as atividades desen-
volvidas no Centro, acompanhou as 
atividades práticas de várias moda-
lidades esportivas realizadas pelos 
alunos do PROFESP e, ao final da vi-
sita, almoçou com as crianças e ado-
lescentes atendidos pelo Programa.

social, além dos instrutores e treina-
dores que monitoram as atividades 
esportivas e detectam possíveis ta-
lentos, que podem vir a se destacar 
em determinado esporte.

Casos como o do Thalles vêm se 
tornando cada vez mais frequentes 
no CEFAN. As condições privile-
giadas das instalações esportivas, 
bem como a qualificação da equipe 
técnica fazem com que a OM seja 
local propício para o surgimento 
de novos talentos. É o que diz o 
Comandante do CEFAN, Contra-
-Almirante (FN) Carlos Chagas.

- É mais fácil investir em atletas 
prontos, para garantir resultados rá-
pidos. Mas o que vai contribuir para 
transformar o Brasil em potência olím-
pica, conforme o objetivo do PROLIM 
[Programa Olímpico da Marinha], 
é exatamente o investimento nesses 
projetos de longo prazo, que vão mui-
to além de 2016. Com o PROFESP, no 
mínimo teremos crianças que se tor-
narão melhores cidadãos para o País, 

mas alguns deles vão sair daqui gran-
des atletas e contribuir para o futuro 
do esporte no Brasil -, destacou. 

Integrante do PROFESP há me-
nos de três meses, a jovem Aman-
da Souza da Silva, 15 anos, já vem 
conquistando excelentes resultados 
no atletismo: ficou em 1ª lugar no 
arremesso de peso e em 2º no lan-
çamento de dardo, no campeonato 
estadual adulto, realizado em maio, 
no Rio de Janeiro. Há pouco tempo, 
a jovem, que já competia nesta moda-
lidade antes de ingressar no Projeto, 
foi chamada para integrar a equipe 
de levantamento de peso. Com isso, 
o treino dela passou a ser focado no 
esporte. E os resultados vêm cha-
mando a atenção: com apenas três 
semanas de treinamento, conquistou 
a terceira colocação em sua categoria 
no campeonato brasileiro, realizado 
no Rio de Janeiro, entre 25 e 27 de 
maio. Sua meta agora é disputar o 
sul-americano de levantamento de 
peso, em novembro. Apesar da roti-

na cansativa – Amanda acorda todo 
dia às 3h50 da madrugada e enfren-
ta três horas de viagem até chegar 
ao CEFAN -, a atleta se diz satisfei-
ta com as mudanças positivas que o 
Programa vem lhe proporcionando. 
Assim como Thalles, que inicia no 
segundo semestre a faculdade de 
Ciências Contábeis e pretende fazer 
prova para ser Oficial da Marinha 
do Brasil.

- Estou levando os valores que 
aprendo na Marinha para minha 
vida, como respeito, disciplina e 
pontualidade, além de estar tendo a 
oportunidade de treinar com atletas 
experientes -, disse. 

O Ministério da Defesa anunciou, 
para este ano, um aumento de 25% 
no número de atendidos, passando a 
beneficiar 20 mil jovens. Vale desta-
car que o desempenho escolar é um 
dos requisitos para a participação 
e permanência no Programa, bem 
como, no mínimo, 75% de frequência 
nas atividades do PROFESP.

PROFESP

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



8  Abr/Mai/Jun  NOTANF Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais NOTANF  Abr/Mai/Jun    9Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

CFN no Mundo Mundo no CFN

Após quarenta semanas de 
muita dedicação, o CT (FN) David 
Peixoto Manhães foi escolhido o 
Estudante Internacional do Ano, 
dentre 22 Oficiais estrangeiros de 
21 nacionalidades, no Curso de 
Aperfeiçoamento de Oficiais do 
Corpo de Fuzileiros Navais dos 
Estados Unidos da América. Além 
disso, teve seu nome incluído no 
Quadro de Honra dos graduados 
com distinção, sendo o primeiro 
aluno estrangeiro agraciado com 
esta honraria. A Cerimônia de gra-
duação e entrega de prêmios aos 
concludentes do “Expeditionary 
Warfare School (EWS)” foi realiza-
da em 12 de maio. 

O prêmio de Estudante Inter-
nacional do Ano é oferecido pela 
“Marine Corps University Foun-
dation” ao aluno estrangeiro que 
tenha demonstrado os mais eleva-
dos padrões de liderança, profis-
sionalismo, desempenho acadê-
mico e desenvoltura ao longo do 
curso, mediante processo seletivo 
conduzido por todos os instruto-
res da escola.

A formatura foi presidida pelo 
General John M. Paxton Jr, segun-
da maior autoridade do Corpo de 
Fuzileiros Navais dos Estados Uni-
dos, e contou com a presença de 
autoridades locais e internacionais. 
O evento foi prestigiado pelo Con-
tra-Almirante José Roberto Bueno 
Junior, Adido Naval Brasileiro nos 
Estados Unidos e no Canadá.

Oficial brasileiro é 
destaque em Curso 
de Aperfeiçoamento 

nos EUA

Sessenta e um militares colombianos formaram-se, em 20 de maio, no 
3º Curso Básico de Desminagem Humanitária, ministrado pelo Capitão de 
Corveta (FN) Wagner Fernandes Dias e pelo Capitão de Corveta (FN) Mi-
chel Silva Camelo, ambos da Marinha do Brasil (MB). Os militares forma-
dos irão compor os 4º e 5º pelotões da “Infantería de Marina Colombiana”.

Os 252 militares dos pelotões já formados com o apoio da MB são res-
ponsáveis por realizar a desminagem humanitária em território colom-
biano. Esse intercâmbio está permitindo que a Armada da República da 
Colômbia (ARC) participe ativamente do Programa de Ação contra Mi-
nas. Por anos, a Colômbia ocupa os primeiros lugares do mundo em víti-
mas de minas antipessoais e artefatos explosivos improvisados. De 1990 
até 2016, foram 11.418 vítimas, das quais 2.208 foram fatais. 

Formatura de novos desminadores 
colombianos capacitados pela MB

O Comandante do Material de Fuzileiros Navais, CA (FN) Renato 
Rangel Ferreira, e comitiva visitaram, no dia 26 de maio, o “Marine Corps 
Systems Command”, Organização Militar do “United States Marine 
Corps” (USMC), que tem por finalidade equipar os Marines para o 
cumprimento de um amplo espectro de tarefas, conferindo-lhes capacida-
de expedicionária e de resposta a crises, no presente e no futuro.

O objetivo da visita foi estreitar os laços de amizade entre os setores de 
material do USMC e do CFN e, também, por meio do conhecimento mú-
tuo, intercambiar experiências e identificar oportunidades de cooperação. 
O evento foi materializado por uma Audiência entre o Comandante do Mate-
rial de Fuzileiros Navais e o General de Brigada Joseph Shrader, Comandante 
do MarCorSysCom, seguido de uma apresentação sobre a missão, a organi-
zação e o funcionamento do setor de Material dos Combatentes Anfíbios dos 
Estados Unidos.

CMatFN visita Marine Corps 
Systems Command

O Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, AE (FN) Fer-
nando Antonio, recebeu, no dia 18 
de maio, a visita do Ex-Comandan-
te dos Fuzileiros da Marinha de 
Portugal, Capitão de Mar e Guerra 
Antônio Manuel Mateus.

Na ocasião, o Comandante Ma-
teus assistiu a uma palestra sobre 
o CFN, abrangendo aspectos como 
Origem e Evolução, Recursos Hu-
manos, Material, Doutrina, Despor-
to e TFM, Defesa Nuclear, Biológica, 
Química e Radiológica (DefNBQR) 
e Comunicação Social. 

- Na qualidade de Ex-Coman-
dante do Corpo de Fuzileiros de 
Portugal, foi um privilégio poder 
visitar o Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais do Brasil. Sen-
ti-me em minha casa pela cortesia e 
elegância com que fui recebido por 
V. Exa., o Sr. Almirante Fernando 
Antonio, e seus distintos Oficiais. 
Ao Corpo de Fuzileiros Navais do 
Brasil, desejo que mantenha para 
sempre a grandeza com que hoje me 
deparei -, registrou o Comandante 
no livro de visitas do CGCFN.

Em sua visita pelo Rio de Janei-
ro, o Ex-Comandante dos Fuzilei-
ros da Marinha de Portugal visitou, 
ainda, o Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo (CIASC) 
e o Comando da Divisão Anfíbia, 
onde assistiu a palestras de atuali-
zação e conheceu as instalações das 
respectivas Organizações Militares. 

ComGerCFN recebe 
Ex-Comandante 
dos Fuzileiros da 

Marinha de Portugal

Militares surinameses realizam 
cursos no CFN

O Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CDDCFN) realizou, de 11 a 15 de abril, o evento “Subject 
Matter Expert Exchange (SMEE) – Planejamento para emprego de avia-
ção nas Operações Anfíbias”, que teve como objetivo coletar subsídios 
para o desenvolvimento da doutrina de planejamento e emprego de 
aviação na Marinha do Brasil.

Participaram do evento dois Oficiais do “United States Marine Corps 
Force, South”, que apresentaram diversos aspectos relacionados ao uso da 
aviação por aquela Força, além de Oficiais de diferentes Organizações Mi-
litares da MB que utilizam os meios aeronavais em suas atividades.

Planejamento para emprego de 
aviação nas Operações Anfíbias

Como parte do acordo bilateral Brasil-Suriname para a criação do Corpo 
de Fuzileiros Navais naquele País, o CFN recebeu cinco militares suriname-
ses para o Curso de Especialização em Guerra Anfíbia (C-Espc-GAnf) e o 
Estágio Básico de Instrutores Recrutas (E-BIR).

De 25 de janeiro a 15 de maio, o 2º Ten Reginald Karwofodi Jerrel, matri-
culado no C-Espc-GAnf, teve a oportunidade de realizar a parte prática do 
curso na Área de Adestramento do Rabicho, em Ladário-MS. Realizado no 
CIASC, o C-Espc-GAnf habilita o militar a assumir o comando de um Pelo-
tão de Fuzileiros Navais. 

No CIAMPA, está ocorrendo o E-BIR, cujo propósito é preparar Praças 
graduadas para o exercício das funções de Instrutoria de Recrutas Fuzilei-
ros Navais, enfatizando aspectos como liderança, disciplina, postura, senso 
de organização e trabalho em equipe, imprescindíveis à condição de Ins-
trutor de Recrutas. Neste estágio, que tem a duração de quatro semanas, 
estão matriculados um Oficial e três Sargentos.
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Responsabilidade Social Esporte

O domingo, 15 de maio, foi de 
esporte e animação no Aterro do Fla-
mengo, com a 29ª Corrida do Corpo 
de Fuzileiros Navais e 11ª Corrida do 
Corpo de Intendentes da Marinha, 
que este ano aconteceu em parceria 
com o Comitê Olímpico Italiano.

O evento, considerado a maior 
corrida de pelotões do País, con-
tou com a participação de 64 pe-
lotões militares, 31 pelotões civis, 
além dos 1.586 corredores indivi-
duais. Na ocasião, o público tam-
bém pode conferir o mostruário de 
equipamentos, materiais e viaturas 
do Corpo de Fuzileiros Navais.

De acordo com o Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, AE (FN) Fernando Antonio, a 
participação cada vez maior de diver-

29ª Corrida do CFN e 11ª Corrida 
do Corpo de Intendentes

sos segmentos da sociedade no even-
to anual é motivo de comemoração. 

- Este ano, o número de pelo-
tões civis aumentou muito, o que 
indica uma interação crescente da 
Marinha do Brasil com a socieda-
de. Também tivemos participação 
expressiva do Exército Brasileiro, 
que contou com nove pelotões. 
Essa integração entre as Forças Ar-
madas também é muito positiva. E 
a parceria com o Comitê Olímpi-
co Italiano com certeza trará bons 
frutos no futuro. Isso está sendo 
possível em razão da preparação 
do Rio de Janeiro e de todos os en-
volvidos, como a Marinha do Bra-
sil, para os Jogos Olímpicos Rio 
2016 -, disse o ComGerCFN em 
entrevista à TV Marinha.

Ministro da Defesa 
visita CEFAN

O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, visitou, no dia 19 de 
maio, o CEFAN, primeira Organi-
zação Militar no Rio de Janeiro a 
receber a visita do novo Ministro. 

Na ocasião, o Ministro partici-
pou de uma apresentação sobre o 
Programa Olímpico da Marinha, 
acompanhou o treinamento de al-
guns atletas e as atividades dos 
projetos sociais de base, como o 
PROFESP. Também visitou as insta-
lações esportivas e as áreas que serão 
locais oficiais de treinamento dos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016. 

Como centro oficial de treina-
mento dos Jogos Olímpicos Rio-
2016, o CEFAN receberá delegações 
estrangeiras das modalidades de 
futebol, vôlei e pólo aquático. As in-
tervenções realizadas para as Olim-
píadas incluem dois campos de fu-
tebol, calçamento nas vias de acesso, 
acessibilidade, reforma no tanque de 
saltos, nos vestiários, na piscina e no 
ginásio com quadra de vôlei climati-
zada. As obras estão concluídas e já 
foram entregues. 

A manhã de 15 de junho co-
meçou com música na Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras.  
O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais recebeu a visita 
de quarenta pacientes do Hospi-
tal Naval Marcílio Dias (HNMD) 
em tratamento contra o câncer de 
mama e que frequentam as reuni-
ões do Grupo de Apoio aos Pacien-
tes Mastectomizados. O passeio 
foi promovido pela seccional das 
Voluntárias Cisne Branco (VCB) 
no Rio de Janeiro, que estavam re-
presentadas por uma de suas inte-
grantes, a Sra. Elisabeth Lopes Ta-
pado Motta.

A Banda Marcial do Corpo de 
Fuzileiros Navais foi a primeira 
atração do dia e arrancou aplausos 
das visitantes ao som de sucessos 
como “Aquarela do Brasil” e “Cis-
ne Branco”. Em seguida, a comitiva 
visitou o Museu do CFN e, para en-

Estão abertas, até 12 de agos-
to, as inscrições para o VII Con-
curso de Crônicas do Corpo de 
Fuzileiros Navais, que conta 
com o apoio da Academia Bra-
sileira de Letras. O concurso é 
voltado para estudantes que es-
tejam cursando o 8º ou 9º ano do 
Ensino Fundamental, no Estado 
do Rio de Janeiro, devidamente 
orientados por um professor do 
estabelecimento em que esteja 
matriculado.

Os trabalhos deverão ser iné-
ditos e apresentados sob forma 
de crônica a partir do tema pro-
posto: “Fuzileiros Navais: tropa 
de elite, elite de atletas”. Os alu-
nos autores das três melhores crô-
nicas do concurso e seus orienta-
dores serão premiados, cada um, 
com um “Tablet”. 

O Regulamento do concurso 
e a Ficha de Inscrição podem ser 
acessados no “site” do Comando-
-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais (www.mar.mil.br/cgcfn). 
Mais informações podem ser ob-
tidas pelos telefones: (21) 2126-
5053/2126-5035.

Pacientes com câncer de mama visitam 
Fortaleza de São José

Abertas as 
inscrições para o 
VII Concurso de 
Crônicas do CFN

cerrar o passeio, a Banda Sinfônica 
do Corpo de Fuzileiros Navais pro-
moveu uma apresentação voltada 
especialmente para as pacientes.

Em tratamento há um ano e três 
meses no HNMD, a Sra. Egenete 
Teixeira, de 70 anos, sempre par-
ticipa dos encontros promovidos 
pelas VCB, mas este passeio, se-
gundo ela, foi especial.

- Estou emocionada. Nós preci-
samos de eventos assim, pois fica-
mos muito arrasadas com o trata-
mento -, disse. 

Há nove anos integrando o gru-
po Voluntárias Cisne Branco, a Sra. 
Elisabeth elogiou a receptividade 
durante a visita.

- Os Fuzileiros Navais são mui-
to engajados na parte social e isso é 
fabuloso. São parceiros maravilho-
sos e toda colaboração que pedi a 
eles até hoje nunca me foi negada, 
– destacou.

O belo cenário do Museu do 
Amanhã foi escolhido para se-
diar a XIV Regata Corpo de Fu-
zileiros Navais de Remo em Es-
caler, realizada em 25 de junho 
pelo CEFAN, sob supervisão do 

XIV Regata Corpo de Fuzileiros Navais 
de Remo em Escaler

CGCFN. A regata, que faz par-
te do XIV Circuito Marítimo de 
Remo em Escaler, contou com 
apresentação da Banda Marcial 
e exposição de meios e viaturas 
do CFN. 
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Destaques

Pela primeira vez, o Comando-Geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais e o Comando do 7º DN levaram à capital 
federal um espetáculo marcado por música e cultura, 
característico da Fortaleza de São José. A “Parada após 
o Pôr do Sol” foi realizada no dia 8 de junho, no Clube 
Naval de Brasília, e contou com a presença do Presiden-
te da República em exercício, Michel Temer; do Presi-
dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo 
Lewandowski; de Ministros de Estado, dos Comandantes 
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, além de parla-
mentares e outras autoridades civis e militares.

A programação teve início às 20h, com a apresentação 
de um vídeo institucional. Em seguida, a Banda Marcial, 
caracterizada por formar figuras e fazer evoluções en-
quanto executa dobrados militares e canções populares 
adaptadas, apresentou-se para o público, estimado em 
quinhentas pessoas.

O espetáculo, que teve uma hora e trinta minutos de 
duração, contou, ainda, com a apresentação do Pelotão 
de Ordem Unida Silenciosa e da Banda Sinfônica do 
Corpo de Fuzileiros Navais.

O evento fez parte das comemorações dos 151 anos 
da Batalha Naval do Riachuelo. A ideia de promover 
espetáculos como esse, de acordo com o Chefe de Ga-
binete do CGCFN, é aproximar a Marinha do Brasil 
da sociedade.   

CGCFN promove “Parada 
após o Pôr do Sol” em Brasília42º Encontro de Veteranos

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
promoveu, no dia 21 de maio, o 42º Encontro de Vetera-
nos, realizado no Centro de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo (CIASC), Ilha do Governador-RJ.

A cerimônia, presidida pelo Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, AE (FN) Fernando Antonio, 
contou com a presença de representações das Seções Re-
gionais da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (AVCFN), das Alas Femininas da AVCFN e da 
Associação de Veteranos da República da Coreia do Sul.

De acordo com o Comandante do Desenvolvimento 
Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CA (FN) 
Nélio de Almeida, Presidente Nacional da Associação 
de Veteranos, o Encontro é uma oportunidade de trans-
mitir a experiência dos Fuzileiros Navais que estão na 
inatividade aos militares da ativa e aos “Fuzileiros do 
amanhã”, que são os filhos e netos dos Veteranos.

- É um evento de grande importância, uma oportu-
nidade de promover a integração da família naval e de 
apresentar um pouco das atividades desenvolvidas pela 
nossa corporação. Além disso, os Veteranos e a família 
naval aproveitam para se atualizar em relação ao que o 
CFN tem de novo -, disse em entrevista à TV Marinha.

Na ocasião, foi prestada uma homenagem especial ao 1º 
Tenente (Refº-FN) Cyrillo Ferreira Barbosa, Veterano Fuzilei-
ro Naval mais idoso presente à festa, com 99 anos de idade.

Para celebrar os 151 anos da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna 
da Marinha do Brasil, comemorada em 11 de junho, o Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais promoveu, no dia 9 do mesmo mês, cerimô-
nia alusiva à data, com a participação de todas as Organizações Militares 
situadas à Fortaleza de São José da Ilha das Cobras.

Para conhecer, acesse: www.mar.mil.br/cgcfn

Celebração dos 151 anos da 
Batalha Naval do Riachuelo

Novidade!

O site do Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais está com visual 
novo! 


