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CGCFN homenageia seus funcionários no Dia do 
Servidor Público.

O Comando da Divisão Anfíbia foi agraciado, em 
novembro, com a Medalha Mérito Tamandaré.

O CGCFN recebeu, em novembro, a visita das 
comitivas da ADESG - Delegacia de Minas Ge-
rais e Delegacia de Juiz de Fora.

O Comando da Tropa de Reforço acolheu, 
em outubro, na sede do Museu da Imigra-
ção da Ilha das Flores, a imagem jubilar de 
Nossa Senhora Aparecida.

Cerimônia de Outorga da Medalha Amigo da 
Marinha é realizada, em 8 de novembro, na 
Fortaleza de São José.

O 1ºBatalhão de Operações Ribeirinhas mi-
nistrou, em 20 de outubro, instruções de 
técnicas de rapel com cães para dezessete 
militares do Exército Brasileiro.
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Ensino

O Comando do Pessoal de 
Fuzileiros Navais (CPesFN) rea-
lizou, de 7 a 25 de novembro, o 
Estágio de Preparação para Fu-
turos Comandantes de OM do 
Corpo de Fuzileiros Navais. O 
objetivo é atualizar os conheci-
mentos dos Oficiais para o de-
sempenho das tarefas inerentes 
ao cargo de Comandante de OM.

 Durante as três semanas 
de preparação, os futuros Co-
mandantes receberam orienta-
ções sobre os principais aspec-
tos da administração do pessoal 

CPesFN conduz Estágio de Preparação para Futuros Comandantes do CFN

O Comando do Material de 
Fuzileiros Navais (CMatFN) re-
cebeu em seu auditório, de 5 a 
11 de outubro, o Curso Expedi-
to de Apoio Logístico Integrado 
“in company”, ministrado pela 
Diretoria-Geral de Material da 
Marinha. A abertura do curso 
contou com a presença do Co-
ordenador de Manutenção de 
Meios da DGMM, Contra-Al-
mirante Newton Calvoso Pinto 
Homem e do Comandante do 
Material de Fuzileiros Navais, 

Curso Expedito de Apoio Logístico Integrado “in company”

Contra-Almirante (FN) Renato 
Rangel Ferreira, que também 
fez parte do corpo discente.

O objetivo é suplementar a 
habilitação técnico-profissional 
dos militares do CMatFN e OM 

subordinadas, contribuindo na 
execução das atividades rela-
cionadas com a obtenção, ma-
nutenção, aprovisionamento e 
destinação dos meios de Fuzi-
leiros Navais.

e do material do Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CFN) e contaram 
com diversas atividades, como 
visitas ao Centro Tecnológico do 
Corpo de Fuzileiros Navais e ao 

Centro de Medicina Operativa da 
Marinha, além de palestras sobre 
Segurança Pública, Justiça Militar, 
Experiências de Comando, Recur-
sos Humanos, entre outros temas. 

Marinha do Brasil forma 74 Oficiais e 1626 Praças FN em 2016
A Marinha do Brasil formou, 

em 2016, 33 Guardas-Marinha 
na Escola Naval e 41 Oficiais Fu-
zileiros Navais no Centro de Ins-
trução Almirante Wandenkolk 
(CIAW). No Corpo de Praças, 
formaram-se, no segundo se-
mestre de 2016, 826 militares, 
sendo 719 no Centro de Instru-
ção Almirante Milcíades Portela 
Alves (CIAMPA) e 107 no Cen-
tro de Instrução e Adestramen-
to de Brasília (CIAB). Contando 
com os oitocentos Soldados Fu-
zileiros Navais formados no pri-
meiro semestre, são 1626 novas 
Praças entregues à Marinha do 
Brasil no ano de 2016.
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Operações

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Ladário (GptFNLa) 
realizou, de 26 a 29 de setembro, 
um Adestramento de Técnicas de 
Operações Aeromóveis, em con-
junto com o 3º Batalhão de Avia-
ção do Exército. O objetivo foi 
estreitar os laços com o Exército 
Brasileiro (EB) e compartilhar no-
vas técnicas de adestramento em 
aeronaves.

Fuzileiros Navais de Ladário participam de 
adestramento com o Exército

Marinha do Brasil 
realiza Operação 

Formosa 2016

Um destacamento do Batalhão 
de Viaturas Anfíbias (BtlVtrAnf) 
participou, pela primeira vez, de 3 
a 13 de outubro, em Itaóca (ES), da 
Comissão de Inspeção e Assessoria 
de Adestramento no Navio Doca 
Multipropósito (NDM) “Bahia”. Foi 
inédita também a atuação do Carro 
Lagarta Anfíbio (CLAnf) em um 
exercício com o NDM “Bahia”, em 
comissão. O adestramento con-
templou etapas como lançamento 
e acolhimento de CLAnf e exe-
cução do movimento navio-terra 
com abicagem.

O NDM está em fase de testes 
para alcançar suas plenas condições 
operativas e uma das etapas consis-
te nas operações com o CLAnf, uma 
vez que o “Bahia” não operava esse 
tipo de viatura.

O navio foi incorporado à Ma-
rinha do Brasil em abril deste ano, 
após ter sido transferido da Mari-
nha da França, conforme acordo 
firmado entre os governos dos 
dois países.

Batalhão de Viaturas 
Anfíbias faz adestra-
mento com CLAnf no 
NDM “Bahia”

Os exercícios foram realizados no 
Campo de Instrução de Bertione, em 
Miranda (MS), em área pertencen-
te ao EB. O treinamento envolveu 
diversas técnicas de complexidade 
tática, entre elas o rapel, feito nos 
helicópteros “Pantera” e “Fennet”; a 
penca e o “fast rope”, no helicóptero 
“Pantera”; o “hello casting” armado 
e equipado; o tiro de precisão com 
fuzil “Parker Hale” e o tiro para re-
gulagem de mira (RED DOT).

Cerca de 2.400 militares parti-
ciparam, entre os dias 10 e 21 de 
outubro, do maior exercício rea-
lizado pelos Fuzileiros Navais da 
Marinha do Brasil (MB): a Ope-
ração Formosa 2016. A demons-
tração operativa para o público 
externo aconteceu no dia 17 de 
outubro, com a presença do Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann 
e de militares do Chile, dos Es-
tados Unidos, da Namíbia e do 
Uruguai.

O exercício aconteceu no Cam-
po de Instrução de Formosa (GO), 
que permite a utilização plena, 
com segurança e no máximo alcan-

ce, de todos os sistemas de armas do 
Corpo de Fuzileiros Navais.

Foram empregados na opera-
ção aviões AF-1 “Skyhawk”, heli-
cópteros UH-15 “Cougar”, viaturas 
blindadas M113-MB-1, Carros de 
Combate SK 105A2S, viaturas blin-
dadas Piranha IIIC e Carros Lagarta 
Anfíbios. Foram também utilizados 
no exercício mísseis superfície-ar 
Mistral, aeronaves remotamente pi-
lotadas, Obuseiros L118 Light Gun 
de 105mm, Lançadores Múltiplos 
de Foguetes Astros FN 2020, entre 
outros meios que são empregados 
de forma integrada em manobras 
militares.

O objetivo do exercício de ataque 
e defesa foi aprimorar o treinamen-
to e manter as condições de pronto-
-emprego dos Fuzileiros Navais em 
diversos ambientes operacionais, 
dentre eles o Cerrado.
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Um destacamento de Fuzilei-
ros Navais (FN) do 1º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas (1ºBtlOpRib) 
participou, de 3 a 22 de outubro, da 
“Operação Madeira” contra o garim-
po ilegal, realizada no Rio Madeira, 
em Rondônia.

Os militares atuaram na seguran-
ça da equipe de inspeção naval da 
Delegacia Fluvial de Porto Velho. A 
operação foi coordenada pelo Gabi-
nete de Gestão Integrada de Frontei-
ra do Estado de Rondônia, em con-
junto com o Ministério Público do 

Fuzileiros Navais do 1ºBtlOpRib atuam contra o garimpo ilegal em 
Rondônia e em apoio às eleições municipais

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília, com o apoio 
da Capitania Fluvial do Ara-
guaia-Tocantins e do 22º Batalhão 
de Infantaria do Exército Brasilei-
ro, realizou, entre os dias 20 e 28 
de Novembro, o Adestramento Ri-
beirinho Palmas-TO 2016. 

Para a ocasião, foi constituí-
do um Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais, composto 
por um Grupo de Comando, um 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
realiza Adestramento em Palmas-TO

Operações

No dia 5 de novembro, encer-
rou-se o exercício Adest Batalhão 
de Proteção II, um treinamento 
envolvendo duzentos militares 
da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra (FFE). A ação contou com o 
emprego de helicópteros, blinda-
dos e embarcações, na região de 
Itaóca e Itaipava, no Espírito San-
to. O objetivo foi realizar a prepa-
ração final dos 175 componentes 
do 25º Grupamento Operativo de 

Fuzileiros Navais encerram a 
preparação do 25º Grupamento 

Operativo-Haiti

Fuzileiros Navais da Missão das Na-
ções Unidas para a Estabilização do 
Haiti (MINUSTAH).

O adestramento foi realizado em 
duas etapas: na primeira, ocorrida 
no Rio de Janeiro (RJ), sob a respon-
sabilidade do Comando da Divisão 
Anfíbia, de 25 a 28 de outubro, os 
militares realizaram oficinas das di-
versas atividades que são normal-
mente desenvolvidas pelos Grupa-
mentos Operativos de Fuzileiros 

Navais no Haiti. Na segunda fase, 
em Itaóca, de 31 de outubro a 5 de 
novembro, a tropa realizou diver-
sas atividades com o objetivo de 
tornar o exercício o mais próximo 
da realidade vivenciada atualmen-
te no Haiti. 

Além dos adestramentos nor-
mais, inovações foram implemen-
tadas na preparação do futuro 
contingente, tais como enfoque no 
emprego de helicópteros, descida 
de “fast rope” e treinamento em 
embarcações pneumáticas.

A coordenação do exercício cou-
be ao Comando da Força de Fuzi-
leiros da Esquadra, por meio do 
Grupo de Controle, formado por 
militares com experiências em con-
tingentes anteriores. 

Componente de Combate Terrestre e 
um Destacamento de Apoio de Servi-
ços ao Combate. Foram conduzidos 
adestramentos de operações ribeiri-
nhas; patrulha de reconhecimento e 
combate; cerco e isolamento de insta-
lações; e emprego de Embarcações de 
Transporte de Tropa (ETT).

Exercícios desse tipo contribuem 
para a elevação do grau de pronti-
dão dos GptOpFuzNav, no que diz 
respeito à mobilização e à logística, 

além de representar uma excelente 
oportunidade para a ampliação da 
ação de presença nas áreas sob jurisdi-
ção do Comando do 7º Distrito Naval.

Estado, a Procuradoria-Geral de Justiça, 
o Ministério Público Federal do Estado, 
o Batalhão de Polícia Ambiental, entre 
outros órgãos.

As ações buscaram minimizar os 
impactos negativos da exploração ile-

gal de minério no Rio Madeira e da 
obstrução do canal de navegação, 
diminuir o risco de acidentes e de 
poluição ambiental e ordenar o es-
paço aquaviário.

Apoio às eleições - Militares 
do 1ºBtlOpRib também foram 
empregados, de 1º a 4 de outubro, 
no apoio à realização das eleições 
em São Luiz (MA). Nesse perío-
do, quarenta Fuzileiros Navais 
atuaram em ações de Garantia 
da Lei e da Ordem e de apoio 
logístico ao pleito.
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Matéria de Capa

Após quinze anos desde sua última 
edição, em 2001, a Marinha do Brasil 
voltou a realizar a Operação Dragão, 
uma operação anfíbia, na modalida-
de “Assalto Anfíbio”, que ocorreu de 
28 de novembro a 16 de dezembro na 
área marítima compreendida entre 
Rio de Janeiro e Itaóca (ES).

Em sua 37ª edição, a Operação 
contou com a participação de dois 
mil militares e teve como novidade 
o emprego do Navio Doca Multipro-
pósito (NDM) Bahia, recentemente 
incorporado à Marinha do Brasil.

A Dragão é uma Operação de 
Guerra Naval bastante complexa, 
pois envolve o emprego de diversos 
meios navais, aeronavais e de Fu-

Marinha do Brasil retoma 
Operação Dragão após quinze anos

Em entrevista à NOTANF, o 
Contra-Almirante (FN) Ricardo 
Henrique dos Santos Pilar, Chefe 
de Estado Maior da FFE, destacou 
os principais desafios da Operação 
Dragão XXXVII:

NOTANF: Qual a importância 
da Operação Dragão para a FFE?

CA (FN) Pilar: A Operação Dra-
gão é a confirmação do coroamento 
do eixo principal de adestramento 
da Força de Fuzileiros da Esquadra, 
onde Fuzileiros Navais, operando 
com os meios Navais e Aeronavais 
de forma coordenada e complemen-

tar, provam mais uma vez o grau de 
aprestamento do Corpo de Fuzilei-
ros Navais e da Marinha do Brasil.

NOTANF: Como a Operação já 
não ocorria há quinze anos, houve 
alguma dificuldade ou os adestra-
mentos que vêm sendo realizados ao 
longo desses anos foram suficientes 
para o sucesso da Operação?

CA (FN) Pilar: Falar que após 
quinze anos não houve dificuldade 
seria leviano. Mas, ao longo deste tem-
po, principalmente nos últimos anos, 
foram realizados diversos adestra-
mentos com o planejamento completo 
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Matéria de Capa

zileiros Navais. Ademais, abrange 
todas as fases de uma Operação 
Anfíbia: planejamento, embarque, 
ensaio, travessia e assalto. 

A última fase, considerada a mais 
complexa, foi realizada em 4 de 
dezembro, Dia D da operação, em 
uma ação envolvendo doze Carros 
Lagarta Anfíbios (CLAnf), quatro 
embarcações de desembarque con-
tendo meios de pessoal e material, 
além de dois helicópteros UH-15. O 
exercício simulou a tomada de uma 
parte do território inimigo por meio 
de um Assalto Anfíbio. Na parte 
da manhã, ocorreu o Movimento 
Navio para Terra (MNT), quando 
os navios da Marinha lançaram ao 
mar os meios anfíbios, que, em um 
primeiro momento, conquistaram 
os objetivos próximos ao litoral e, 
posteriormente, seguiram em dire-
ção ao interior para conquista dos 
demais objetivos e consolidação da 
Cabeça de Praia (CP).

Além do NDM Bahia, participa-
ram da operação os Navios de De-
sembarque de Carros de Combate 
(NDCC) Almirante Saboia e Garcia 
D’Ávila, as Fragatas Independência, 
Greenhalgh e Rademaker, a Corve-
ta Barroso, os Submarinos Tapajó e 
Tupi, os Navios Patrulha Oceânico 
Apa e Amazonas, o Rebocador de 
Alto Mar Almirante Guillobel, o 
Navio Patrulha Macaé e as aerona-
ves de asa fixa Skyhawk AF-1 e de 
asa rotativa Seahawk SH-16 e Super 
Cougar UH-15.

De acordo com o Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, AE (FN) Fernando Antonio, 
que esteve presente à 3ª fase da Ope-
ração, a Dragão foi uma excelente 
oportunidade de os militares incre-
mentarem o desempenho e a vivên-
cia em operações de grande vulto.

- Transmito os cumprimentos 
a todos os marinheiros e Fuzi-
leiros Navais que participaram 

dessa complexa Operação, con-
solidando uma importante etapa 
na retomada de nossa capacita-
ção anfíbia. Foi particularmente 
gratificante atestar a vibração, o 
comprometimento, a competên-
cia e o nível de coordenação dos 
envolvidos, desde a fase de pla-
nejamento, passando pelos ades-
tramentos e culminando com o 
assalto anfíbio. Aos homens e 
mulheres que participaram, dire-
ta ou indiretamente, da Operação 
DRAGÃO XXXVII, apresento o 
reconhecimento pelo trabalho. 
Permaneçam firmes, confian-
tes e motivados, pois sabemos 
que para transpor os tempos 
de restrições necessitaremos, 
cada vez mais, basear nossa re-
cuperação na qualidade e expe-
riência de nossos recursos hu-
manos. BRAVO ZULU! VIVA A 
MARINHA! -, afirmou em men-
sagem de agradecimento.

de uma Operação Anfíbia, contando 
sempre com a participação de uma 
Divisão da Esquadra. Estes adestra-
mentos, por vezes, foram realizados 
no interior do País, quando, com o em-
prego da retificação do terreno, car-
tograficamente, o mar foi levado até 
Três Corações (MG) e Formosa (GO). 
Este tipo de adestramento propiciou 
minimizar o efeito de quinze anos sem 
sentirmos todas as dificuldades que só 
um combatente anfíbio conhece.

NOTANF: E no que diz respeito à 
coordenação do exercício com o Cor-
po da Armada, houve alguma dificul-
dade nesse sentido?

CA (FN) Pilar: As dificulda-
des sempre existiram e nunca 
deixarão de existir, pois a Ope-
ração Anfíbia é a mais complexa 
de todas as operações de guerra 
existentes. O nível de coorde-
nação e controle que se fazem 
necessários para que todas as 
ações ocorram conforme o pla-
nejamento, impõe aos Estados-
-Maiores da Força Tarefa Anfíbia 
e da Força de Desembarque uma 
grande capacidade de superação 
e conhecimento profissional por 
todos os seus integrantes. Mas 
todos os adestramentos conjun-
tos planejados permitiram redu-

zir as dificuldades que se apre-
sentariam ao longo da operação.

NOTANF: O que o senhor di-
ria para os militares que partici-
param da Dragão? 

CA (FN) Pilar: Acredito que 
posso falar por todos os mari-
nheiros, fuzileiros navais e fun-
cionários civis que de alguma 
forma fizeram parte da retoma-
da da Operação Dragão, sobre o 
orgulho e a honra de fazer parte 
desta pequena parcela da his-
tória da Marinha do Brasil e de 
seu Corpo de Fuzileiros Navais.
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CFN no Mundo

O 25º Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais-Haiti se mobilizou 
para prestar ajuda humanitária à po-
pulação haitiana em função da passa-
gem do furacão Matthew pelo país. 
A tempestade, que chegou no dia 4 
de outubro com ventos de aproxima-
damente 230 quilômetros por hora, 
afetou com mais intensidade o sul do 
País. Estabelecidos na capital Porto 
Príncipe, os Fuzileiros Navais recebe-
ram a missão de se encaminhar até a 
região mais atingida. A tropa de Fu-
zileiros Navais, atuando em conjunto 
com a Companhia de Engenharia do 
Exército Brasileiro,  chegou às cida-

Fuzileiros Navais auxiliam haitianos durante 
e após passagem do furacão Matthew

O Comandante-Geral do 
“Cuerpo de Infantería de Mari-
na Colombiana” condecorou, no 
dia 2 de dezembro, o Capitão de 
Corveta (FN) Wagner Fernandes 
Dias e o Capitão de Corveta (FN) 
Michel Silva Camelo com as me-
dalhas “Servicios Distinguidos a 
la Infantería de Marina” e “Servi-
cios Distinguidos a la Escuela de 
Infantería de Marina”. 

Durante dois anos no País, os 
Oficiais contribuíram na condu-

Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais são 
condecorados pela Armada Colombiana

O Destacamento de Fuzileiros Na-
vais da Força Tarefa Marítima-UNI-
FIL, composto por onze Fuzileiros Na-
vais, sendo um Oficial, prestou apoio 
nos deslocamentos motorizados do 
Ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
acompanhado do Comandante da 
Marinha, AE Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, da Senadora Ana Amélia e do 
Deputado Federal Pedro Villela, além 
de outros Oficiais-Generais, durante 
visita oficial da comitiva à República 
do Líbano, de 1º a 4 de novembro.

Além do apoio dos deslocamen-
tos motorizados realizados na cida-
de de Beirute, o Destacamento de 
Fuzileiros Navais também proveu a 
segurança aproximada nos itinerá-
rios e nas visitas oficiais da comitiva.

Para compor o Destacamento 
de Fuzileiros Navais (DstFN) da 
FTM-UNIFIL, os militares são sele-
cionados pelo CGCFN e todos de-
vem possuir o Curso Especial de Se-
gurança e Proteção de Autoridade ou 
o Curso Especial de Destacamento de 
Segurança de Embaixadas do Brasil, 
ambos ministrados pela Compa-
nhia de Polícia do Batalhão Naval.

O DstFN no Líbano tem como ta-
refa principal realizar a proteção e a 
segurança em todos os deslocamentos 
motorizados do ComFTM-UNIFIL 
e, entre outras, realizar atividades de 
vigilância de perímetro externo do 
navio, quando atracado em portos 
estrangeiros, em complemento à se-
gurança orgânica, e prover o guarne-
cimento do Grupo de Reação a Amea-
ças Assimétricas (GRAA).

Fuzileiros Navais 
realizam segurança 
do Ministro da 
Defesa no Líbano

des mais afetadas como Petit Goave, 
onde a ponte que dá acesso ao sul do 
País foi danificada.

De acordo com o Capitão de 
Mar e Guerra (FN) Emílio, o traba-
lho inicial era remover, com as pró-
prias mãos ou com guinchos de ca-
minhões, os escombros espalhados 
pelo local.

- Todos os Fuzileiros Navais ti-
nham em mente que a principal ta-
refa não era a segurança, mas sim 
abrir imediatamente a estrada para 
que os caminhões com comida e 
água chegassem às populações afe-
tadas -, destacou.

ção de dez cursos de capacitação, 
formando 288 desminadores e 
líderes de Desminagem Huma-
nitária colombianos. A última 
formatura, do 4º Curso Básico de 
Desminagem Humanitária, foi 
realizada em 11 de novembro, no 
“Centro Internacional de Entre-
namiento Anfibio”, capacitan-
do 22 militares para realizar a 
desminagem dos municípios 
colombianos contaminados por 
minas antipessoais. 
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Destaques

I Encontro de Ciência, Tecnologia 
e Inovação do CTecCFN

O Centro Tecnológico do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CTecCFN) 
promoveu, em 13 de outubro, no 
auditório da Organização Militar, 
o I Encontro de Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (CT&I). O CA (FN) 
Renato Rangel Ferreira, Coman-
dante do Material de Fuzileiros 
Navais, realizou a abertura do en-
contro, enfatizando a importância 
do evento para a consolidação da 
CT&I no CFN. 

O encontro contou com apre-
sentações de especialistas e pes-
quisadores de instituições civis 

O Cabo Fuzileiro Naval de In-
fantaria João Vitor dos Santos Leal 
foi escolhido pelo ComGerCFN, 
no dia 25 de outubro, o Fuzileiro 
Naval Padrão de 2016, após análi-
se dos resultados obtidos na prova 
e na entrevista.

O título lhe rendeu a oportuni-
dade de participar da XXXI Viagem 
de Instrução de Guardas-Marinha 
em 2017. Após o regresso, será mo-
vimentado para a Companhia de 
Polícia do Batalhão Naval e reali-
zará o Curso Especial para Destaca-
mento de Segurança em Embaixadas 
do Brasil (C-Esp-DstSEB), amplian-
do sua qualificação e abrindo novos 
horizontes na carreira.

Fuzileiro Padrão é o Cabo Fuzi-
leiro Naval que, por meio de pro-
cesso seletivo realizado anualmen-
te, destaca-se entre seus pares pelo 
alto padrão moral e profissional 
demonstrado ao longo da carreira.

Fuzileiros Navais são
agraciados com a medalha 
“Sangue do Brasil”

Três militares do Corpo de Fu-
zileiros Navais foram agraciados, 
no dia 18 de novembro, com a 
medalha “Sangue do Brasil”, em 
cerimônia presidida pelo Coman-
dante Militar do Leste, General 
de Exército Walter Souza Braga 
Netto, no Salão Nobre do Palácio 
Duque de Caxias.  

Esta medalha foi criada por in-
termédio do Decreto-Lei nº 7.709, 
de 5 de julho de 1945, com a fi-
nalidade de agraciar os Oficiais, 
Praças, assemelhados e civis des-
tacados para o Teatro de Opera-
ções, e que tenham sido feridos 
em consequência de ação objetiva 
do inimigo.

Fuzileiro Padrão 2016 

de ensino superior e de pesquisa, 
que discutiram temas como na-
notecnologia aplicada em tecidos 
(SENAI-CETIQT), defesa biológica 
(Fiocruz), defesa nuclear (Eletro-
nuclear), pesquisas em “Organic 
Light Emitting Diode – OLED” 
(PUC-Rio) e prospecção de nano-
tecnologia (INPI). À ocasião, tam-
bém foi abordada a possibilidade 
de realização de acordos de co-
operação para desenvolvimento 
de projetos de interesse do CFN, 
contribuindo ainda mais para o 
sucesso do evento. 

Com isso, por terem sidos feri-
dos durante a operação de pacifica-
ção no Complexo da Maré – Ope-
ração São Francisco, os seguintes 
militares foram agraciados:

Capitão-Tenente (FN) Thiago 
Zaniboni Lessa (CIASC);

Cabo (FN-IF) Edivaldo Hungaro 
(2º BtlInfFuzNav); e

Soldado (FN) Luiz Romário Ana-
cleto de Araújo (1º BtlInfFuzNav).

Passagem de Comando

3O  Batalhão de Infantaria de 
Fuzileiros Navais

11 de Novembro de 2016
Passagem de comando: 

CMG (FN) Stewart da Paixão Gomes

Assunção de Comando:
 CF (FN) Luís Felippe Valentini da Silva



10  Out/Nov/Dez  NOTANF Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

Responsabilidade Social

O tradicional Evento da Família, 
promovido anualmente pelo CGCFN, 
reuniu, no dia 19 de novembro, 2.531 
pessoas no Centro Esportivo Miécimo 
da Silva, em Campo Grande, no Rio 
de Janeiro. Na oportunidade, milita-
res e civis participaram de atividades 
culturais e de lazer, como oficinas ar-

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais promoveu, no dia 9 
de novembro, no Teatro R. Magalhães 
Jr., localizado na Academia Brasileira 
de Letras (ABL), a cerimônia de pre-
miação do VII Concurso de Crônicas 
ABL/Corpo de Fuzileiros Navais – 
2016, patrocinado pela POUPEX.

Durante a solenidade, os alunos, 

CGCFN premia 
vencedores do 
VII Concurso de 
Crônicas ABL/CFN

Museu da Imigração oferece oportunidades para jovens de baixa renda

Inaugurando a exposição: “Meu 
Museu Seu”, mostra de experimen-
tações em arte, tecnologia e memó-
ria, o Museu da Imigração da Ilha 
das Flores, em associação com o pro-
jeto “Oi Kabum! Imagine-se!”, abriu 
espaço para adolescentes de escolas 

autores das oito melhores crônicas 
feitas a partir do tema “Fuzileiros Na-
vais: tropa de elite, elite de atletas”, 
e seus professores e diretores foram 
agraciados com um diploma e um 
livro institucional do Corpo de Fuzi-
leiros Navais. Os autores das três crô-
nicas mais bem avaliadas pelos mem-
bros da comissão julgadora receberam 

como prêmio um “tablet”, além do di-
ploma e do livro.

Confira os três primeiros lugares:
Primeiro lugar: Aluna Maria Edu-

arda Gonçalves dos Santos Batista, 
do Centro Educacional Monteiro 
Lobato, com a crônica “Uma foto do 
meu orgulho”;

Segundo lugar: Aluna Maria 
Eduarda Oliveira Avellar, do Cen-
tro Educacional Rosa Chama, com 
a crônica “Fuzileiros: o orgulho de 
uma nação”;

Terceiro lugar: Aluna Fernan-
da Castro Ribeiro, do Externa-
to Santo Antônio, com a crônica 
“Mar de sonhos”.

Evento da família 
reúne mais de duas 
mil pessoas no
Rio de Janeiro

tísticas, exposição de motocicletas mi-
litares e do Museu do CFN, além de 
terem à disposição serviços de saúde e 
orientações sanitárias.

O ponto alto do evento foram as 
apresentações das Bandas de Músi-
ca do Corpo de Fuzileiros Navais. 
Caracterizada por formar figuras e 
fazer evoluções enquanto executa 
dobrados militares, a Banda Mar-
cial deu início à programação mu-
sical e encantou o público a cada 
número executado. Em seguida, o 
Pelotão de Ordem Unida Silenciosa 
mostrou toda sua marcialidade, sin-
cronismo e atenção no manejo com 
os fuzis semiautomáticos 7.62 mm 
empregados na apresentação. Para 
fechar com chave de ouro, a Banda 
Sinfônica, com participação especial 
do conjunto Fuzibossa, arrancou 
aplausos da plateia com a execução 

de canções clássicas e populares.
De acordo com o Imediato do 

CGCFN, Capitão de Mar e Guerra 
Marcelo Guimarães Dias, essa ini-
ciativa tem como objetivo oferecer à 
população acesso à cultura, à arte, às 
informações de saúde e mostrar um 
pouco do trabalho da Marinha do 
Brasil. “Com a participação de Orga-
nizações Militares parceiras, como a 
Caixa de Construção de Casas para 
o Pessoal da Marinha, alguns setores 
da Diretoria de Assistência Social, 
entre outras, nosso objetivo é pro-
porcionar um dia de lazer e cultura 
ao público, além de mostrar o que é 
a atividade do Corpo de Fuzileiros 
Navais. Acredito que é um ganho 
coletivo, tanto para os militares e 
seus familiares e amigos, quanto 
para o público em geral”, destacou o 
Comandante Guimarães.

públicas e jovens de baixa renda, 
proporcionando-lhes uma opor-
tunidade para formação em áreas 
estratégicas para o mercado da co-
municação, como: fotografia, vídeo, 
design gráfico e computação gráfica. 

Foram sete meses de atividades, 
que incluíram dinâmicas, didática e 
oficinas, conduzidas no espaço físico 
do Museu da Imigração da Ilha das 
Flores. O resultado dessa parceria 
pode ser conferido na estreia da expo-
sição, em 19 de novembro. Aberta ao 

público por uma semana, demonstrou 
todo o trabalho de autoconhecimento 
e consolidação da autonomia de cada 
participante. 

Visitas - As visitas ao Museu da 
Imigração da Ilha das Flores são gra-
tuitas e guiadas de terça a domingo, 
das 9h às 17h, podendo ser agenda-
das pelo site www.hospedariailha-
dasflores.com.br ou diretamente pelo 
telefone (21) 3707-9504, com o Segun-
do-Tenente (AFN) Vagner ou Tercei-
ro-Sargento (FN-ES) Pereira. 
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Esporte

Quatro Oficiais do Centro 
de Educação Física Almiran-
te Adalberto Nunes (CEFAN) 
apresentaram trabalhos cientí-
ficos no 17º Simpósio Interna-
cional de Atividades Físicas do 
Exército (SIAFIS), de 27 a 29 de 
outubro. Os quatro estudos fa-
zem parte de diferentes linhas 
de pesquisa do Laboratório de 
Pesquisa em Ciências do Exercí-
cio do CEFAN. Os Oficiais que 
participaram e os títulos apre-
sentados foram:

- Capitão-Tenente (S) Priscila 
dos Santos Bunn: “Há relação 
entre o Teste de Cooper e os tes-
tes de força e a composição cor-
poral em alunos do Colégio Na-
val?”, trabalho que faz parte do 

Militares do CEFAN participam de 
simpósio de atividade física do Exército No dia 16 de outubro, o Primei-

ro-Sargento (RM1-FN-MO) José Ja-
nuário acrescentou mais um feito à 
sua vitoriosa carreira como atleta 
da modalidade de triathlon. Após 
conquistar o vice-campeonato do 
31º Triathlon do Exército, na praia 
de Itaparica, em Vila Velha (ES), na 
categoria de 60 a 64 anos, o vete-
rano confirmou a sua participação 
no ITU – World Triathlon Grand 
Final, campeonato mundial que 
acontecerá em Rotterdam, na Ho-
landa, no período de 14 a 17 de se-
tembro de 2017.

O 31º Triathlon do Exército 
reuniu mais de 300 atletas e teve 
750 metros de natação, 20 km de 
ciclismo e 5 km de corrida. A 
prova faz parte do calendário 
oficial da Confederação Brasi-
leira de Triathlon.

Veterano 
Fuzileiro Naval 
conquista vaga 
para o Mundial de 
Triathlon

projeto de pesquisa “Fatores de 
risco de lesões musculoesquelé-
ticas em alunos de cursos de for-
mação militar”.

- Primeiro-Tenente (RM2-T) 
Bruno de Souza Terra: “A influ-
ência da preparação física na 
taxa de atrição do curso de mer-
gulhadores de combate da Mari-
nha do Brasil”.

- Primeiro-Tenente (RM2-T) 
Daniel de Souza Alves: “Perfil 
físico e de desempenho de atle-
tas da seleção brasileira de nado 
sincronizado”.

- Primeiro-Tenente (RM2-S) 
Maicom da Silva Lima: “Influên-
cia da lombalgia crônica na ativi-
dade de músculos eretores lom-
bares durante tarefas funcionais”.
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Comunicação Social

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais comemorou no 
dia 12 de dezembro o “Dia do Ma-
rinheiro”, data alusiva à memória 
do Almirante Joaquim Marques de 
Lisboa, o Marquês de Tamanda-
ré, nascido em 13 de dezembro de 
1807. A cerimônia foi realizada na 

A Banda Sinfônica do Corpo 
de Fuzileiros Navais realizou 
apresentações em Belém  (PA) 
nos dias 5 e 6 de outubro, na 
Praça da Basílica de Nazaré, e 
no dia 7, no Theatro da Paz. 

No dia 6, o espetáculo teve iní-
cio após a missa que inicia as cele-
brações do Círio de Nazaré, uma 

CGCFN comemora o Dia do Marinheiro

Banda Sinfônica do CFN realiza turnê beneficente em Minas Gerais

A Banda Sinfônica do Corpo de 
Fuzileiros Navais realizou uma série 
de apresentações beneficentes no mês 
de outubro, no Estado de Minas Ge-

das maiores comemorações cató-
licas do Brasil e do mundo, emo-
cionando um público de quinhen-
tas pessoas. Com um repertório 
composto especialmente para a 
ocasião, o concerto contemplou 
músicas clássicas, sucessos da 
cultura musical paraense e músi-
cas próprias do Círio. 

No dia 7, no Theatro da Paz, a 
apresentação foi em homenagem 
aos quatrocentos anos da cida-
de e contou com a presença do 
Governador do Estado, Simão 
Jatene, e do Comandante da Ma-
rinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 
entre outras autoridades.

Banda Sinfônica do 
CFN se apresenta 
nas comemorações 
do Círio de Nazaré

Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras, centro do Rio de Janeiro. 

A ocasião também marcou a 
entrega de medalhas militares a 
24 Oficiais e Praças por dez, vin-
te ou trinta anos de bons serviços 
prestados à Marinha do Brasil e a 
promoção de 36 Praças, que rece-

beram suas novas divisas e plati-
nas de paraninfos militares, e de 
padrinhos e madrinhas que presti-
giaram a celebração na FSJ. 

A cerimônia, presidida pelo 
Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, AE (FN) 
Fernando Antonio de Siqueira 
Ribeiro, contou com a presen-
ça do Comandante do Pessoal 
de Fuzileiros Navais, VA (FN) 
Jorge Armando Nery Soares, do 
Coordenador-Geral do Progra-
ma Olímpico da Marinha, VA 
(Refº-FN) Paulo César Stingelim 
Guimarães e do Comandante do 
Material de Fuzileiros Navais, CA 
(FN) Renato Rangel Ferreira.

rais, com um repertório especial em 
homenagem ao público mineiro. 

A turnê teve início no dia 14 de 
outubro, no Cine-Theatro Central 
de Juiz de Fora (JF). No dia 17, o 
espetáculo aconteceu na Sala Minas 
Gerais, em Belo Horizonte (BH) e, 
em seguida, a Banda Sinfônica se 
apresentou nos dias 21 e 22 de ou-
tubro, em Pirapora.

Cada ingresso foi distribuído em 
troca da doação de um quilo de ali-

mentos não-perecíveis, que foram 
doados para instituições de caridade 
em MG. No total, foram recolhidas 1,3 
toneladas de mantimentos.

O repertório fez um passeio do 
erudito ao popular, com canções de 
compositores mineiros, tais como 
Milton Nascimento e Fernando 
Brant. Ao todo, 103 militares músi-
cos, entre instrumentistas, cantores 
e componentes do coro, compuse-
ram as apresentações. 


