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Inauguração do Estande de Tiro de Armas 
Curtas do Centro de Instrução e Adestra-
mento de Brasília (CIAB) - NOV/2014.

Curso Especial de Controlador de Trân-
sito - Companhia de Polícia do Batalhão 
Naval (CiaPolBtlNav) - OUT/2014.

Formatura de Novos Atletas - Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN) - NOV/2014.

Batalhão de Engenharia de Fuzileiros 
Navais é Bicampeão de Remo de Com-
bate na Regata do CFN - Lagoa Rodrigo 
de Freitas - NOV/2014.
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De 14 a 17 de outubro, o Ba-
talhão de Operações Ribei-

rinhas participou da Operação 
Amazônia/2014.  A Operação 
Amazônia é um exercício ope-
rativo de adestramento conjunto 
da Marinha do Brasil, do Exér-
cito Brasileiro e da Força Aérea 

Operação Amazônia/2014 
Brasileira, realizado no cenário 
amazônico, sob coordenação do 
Ministério da Defesa. O objetivo 
é aprimorar o adestramento das 
três Forças para atuar, de forma 
coordenada e eficaz, em confli-
tos convencionais no ambiente 
ribeirinho e de selva.

Durante duas semanas, o Batalhão 
de Engenharia de Fuzileiros Na-

vais (BtlEngFuzNav) realizou um 
exercício conjunto de adestramento 
com o Batalhão de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica de 
Aramar (BtlDefNBQR-ARAMAR), 
em São Paulo.

Mantendo em sua estrutura 
orgânica um Pelotão de Defesa 
NBQR, o BtlEngFuzNav enviou 
militares para a cidade de Iperó/SP, 
onde permaneceram entre 24 e 28 
de novembro, conhecendo as ativi-
dades do BtlDefNBQR-ARAMAR. 
Na semana seguinte, entre 01 e 04 
de dezembro, foram os Engenhei-
ros de Combate que recepcionaram 

a comitiva paulista 
em sua Unidade, lo-
calizada em Duque 
de Caxias/RJ.

Para o Batalhão 
de Engenharia, este 
intercâmbio marcou 
o início do processo 
de transformação 
do seu Pelotão em 
Companhia ,  com 
maior estrutura e 
pessoal empregado. 
Isso permitirá, juntamente com o 
BtlDefNBQR-ARAMAR e o futuro 
Batalhão de Defesa Nuclear, Bio-
lógica, Química e Radiológica de 
Itaguaí (BtlDefNBQR-ITAGUAÍ), a 

consolidação do Sistema de Defe-
sa NBQR planejado pela Marinha 
do Brasil, visando apoiar os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016. 

Batalhão de Engenharia 
de Fuzileiros Navais 
realiza exercício de 
Defesa NBQR

Alunos do CIASC visitam o Navio de 
Desembarque de Carros de Combate 
‘’Garcia D’Ávila’’.
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Atuação da Força de 
Fuzileiros da Esquadra 
no Complexo da Maré

Desde o início de sua atuação 
na 39ª Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP), uma operação 
conjunta do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro e do Governo 
Federal, a Marinha do Brasil vem 
obtendo resultados bastante po-
sitivos, segundo o Comando da 
Força de Fuzileiros da Esquadra. 
De abril de 2014 até janeiro de 
2015, foram apreendidos 24 car-
ros, 45 motos, quatro fuzis AK-47, 
21 pistolas e grande quantidade 

de munição, maconha, cocaína e 
“loló”. As ações também resulta-
ram na prisão de 66 Agentes Pertur-
badores da Ordem Pública (APOP) 
e 197 pessoas foram detidas. 

A atuação da Marinha do Brasil, 
que, segundo Diretriz Ministerial, 
seria restrita à cooperação em ativida-
des de apoio logístico, foi se amplian-
do e, hoje, a Força tem sob sua res-
ponsabilidade uma área de 0,55Km², 
abrangendo as comunidades Vila do 
João e Conjunto Esperança. 

O emprego das Forças Armadas 
se deu com base no cumprimento 
de missões de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO), nos termos da 
Constituição Federal. Para tanto, foi 
constituída uma Força de Pacificação, 
composta por três Batalhões de Infan-
taria do Exército e um Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais 
(GptOpFuzNav). O GptOpFuzNav 
foi organizado contendo um Com-
ponente de Comando (CteC), um 
Componente de Combate Terrestre 

(CCT) e um Componente de 
Apoio de Serviços ao Com-
bate (CASC). 

O Grupamento é composto 
por 563 militares, sendo 35 ofi-
ciais, que realizam atividades 
como apreensão de armas, 
munições, drogas, motos e 
carros roubados, produtos 
falsificados, além da prisão 
de foragidos da justiça e tra-
ficantes de drogas. 

- Patrulhas diárias são 
conduzidas dentro da nos-
sa Zona de Ação. Nossos 
militares realizam, moto-
rizados ou a pé, patrulhas 
internas e guarnecem os 
pontos de bloqueio. Ou 
seja, no horário em que 

a patrulha está sendo feita, não 
pode haver passagem de pedes-
tres, explica o Capitão-de-Fragata 
(FN) Alexandre José  Dória, Chefe 
de Estado-Maior do Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais, 
que destaca que, na Zona de Ação 
da Marinha, somente os Fuzileiros 
Navais podem atuar.

Até o momento, participaram 
das ações o Comando da Força de 
Fuzileiros da Esquadra; os Grupa-
mentos de Fuzileiros Navais do Rio 
de Janeiro, Belém, Ladário, Salva-
dor e Rio Grande; e militares do 
Setor Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais. Militares do sexo 
feminino dão apoio às ações, reali-
zando inspeção/revista feminina, 
entregando panfletos informativos 
à população e coletando informa-
ções. O Grupamento também conta 
com quatro cães farejadores, que 
auxiliam na detecção de drogas.

Para a condução de suas ativi-
dades, o GptOpFuzNav dispõe, 
ainda, de 20 Viaturas Leves, 17 
Viaturas Pesadas, oito Viaturas 
Blindadas PIRANHA e duas Mo-
tocicletas Harley Davidson. 

Os Grupamentos de militares 
se revezam a cada dois meses, 
sendo que atualmente está em 
ação o GptOpFuzNav – Maré VI. 

Os militares ficam, em seu período 
de atuação, baseados no Grupamento 
de Apoio do Rio de Janeiro da Força 
Aérea Brasileira, situado próximo à 
comunidade.

- Hoje, podemos dizer que há 
um bom nível de segurança dentro 
da comunidade. E isso pode ser 
sentido no dia a dia da população. 
Sábado passado, inclusive, houve 
uma festa de rua na nossa área, 
uma solicitação dos moradores, 
que foi atendida com o devido 
planejamento e autorização. De 
maneira geral, somos muito bem 
aceitos pela comunidade. Ainda 
há resistência de pequena parcela 
da população, mas vamos con-
tinuar fazendo nosso trabalho -, 
ressalta o Comandante Dória.

Complexo da Maré - Cerca 
de 130 mil moradores residem 
no Complexo da Maré, de acor-
do com a Secretaria de Estado 
de Segurança Pública, em uma 
área equivalente a 4,3 Km². A 
região abrange, ao todo, 15 co-
munidades, com cerca de 40 mil 
domicílios, constituindo o maior 
conjunto de favelas do município 
do Rio de Janeiro. O complexo 
esteve sob o domínio de facções 
criminosas por mais de 25 anos, 
sendo considerada uma das re-
giões mais violentas da cidade.
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Entre 28 e 30 de outubro, 14 
alunos do Curso Especial de 

Comandos Anfíbios (COMANF) 
participaram de um exercício na 
região da caatinga, no interior do 
Rio Grande do Norte. Como parte 
das atividades, houve a simulação 
de busca por criminosos, quando 
os participantes percorreram cerca 
de 40km, entre caminhadas e tre-
chos feitos em caminhões. 

Adestramento 
em ambiente 
de caatinga 

O Batalhão de Viaturas Anfíbias 
(BtlVtrAnf) recebeu, no dia 

18 de novembro, a visita de 53 
Guardas-Marinha do Curso de For-
mação de Oficiais Fuzileiros Navais 
ministrado pelo Centro de Instrução 
Almirante Wandenkolk (CIAW). 

Elaborada para Operações An-
fíbias, a pista é composta por obs-
táculos com distintas angulações, 
que explora a capacidade máxima 

De 13 a 17 de outubro, os As-
pirantes Fuzileiros Navais do 

4º Ano da Escola Naval realizaram 
seu Exercício de Final de Curso, 
denominado “Operação Outubro 
Negro”, na Ilha da Marambaia-RJ.  
O adestramento consistiu na re-
alização de missões de Patrulha 
de Combate e Patrulha de Reco-
nhecimento, empregando  meios 
Navais e de Fuzileiros Navais, em 
Incursão Anfíbia. 

Adestramento 
na pista de  
CLANF

Exercício 
de Final de 
Curso na Ilha 
da Marambaia

A Marinha do Brasil, por meio 
do Comando do Desenvol-

vimento Doutrinário do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CDDCFN), 
realizou, de 17 a 19 de novembro, 
no Rio de Janeiro (RJ), o "Seminá-

Na ocasião, os alunos puderam 
colocar em prática os conhecimen-
tos adquiridos ao longo do ano e ti-
veram a oportunidade de participar 

Foi realizado no Centro de 
Educação Física Almirante 

Adalberto Nunes (CEFAN), nos 
dias 05 e 06 de dezembro, o 1º 
Seminário de Cinotecnia da Ma-
rinha do Brasil. O evento foi or-
ganizado pelo Comando-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, com 
a finalidade de discutir as lições 
aprendidas sobre o tema durante 
a realização de grandes eventos 
como a Copa das Confederações 
da FIFA Brasil 2013, a Jornada 
Mundial da Juventude e a Copa 
do Mundo da FIFA Brasil em 2014. 
Na ocasião, houve debates sobre 
a regulamentação do emprego 
de cães na MB e demonstrações 
com os animais, simulando, entre 
outras situações, a contenção de 
um grupo de manifestantes com 
atitudes violentas.

CEFAN sedia o 1º Seminário de 
Cinotecnia da Marinha do Brasil

rio de Operações de Manutenção 
da Paz e Ações Humanitárias: Li-
ções Aprendidas e Perspectivas".

O objetivo é comparti lhar 
informações e experiências de 
cada país-membro da União de 

Cerimônia de 
Formatura 
SD-FN

O Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves 

(CIAMPA) realizou, em 15 de 
dezembro de 2014, a cerimônia de 
formatura dos 738 Soldados Fuzi-
leiros Navais da Turma II/2014 do 
Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais. A cerimônia 
foi presidida pelo Comandante 
do Pessoal de Fuzileiros Navais, 
o Vice Almirante (FN) Alexandre 
José Barretos de Mattos.

de todas as fases de uma Operação 
Anfíbia, além de interagir com os 
militares das diversas OM envolvi-
das no adestramento.

de inclinação das viaturas, per-
mitindo o treinamento na própria 
Organização Militar e simulando 
movimentos que exigem apresta-
mento tanto do CLAnf quanto do 
seu operador. 

Seminário “Operações de 
Manutenção da Paz e Ações 
Humanitárias”

Nações Sul-Americanas (UNA-
SUL) sobre os temas, a fim de 
contribuir para o preparo das 
Forças para essas missões e para 
o fomento de medidas de con-
fiança mútua.
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A Marinha do Brasil (MB), representada pelo 
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-

vais, realizou, no dia 27 de novembro, no Salão 
Histórico do Comando do 1º Distrito Naval, a ceri-
mônia de assinatura do Termo de Ajustamento de 
Conduta – TAC para a Ilha da Marambaia. O TAC 
materializa o resultado de um processo de nego-
ciação bem sucedido entre o Comando da Marinha, 
o Ministério Público Federal, a Advocacia-Geral 
da U nião, o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária – INCRA e a Associação da Co-
munidade dos Remanescentes de Quilombo da Ilha 
da Marambaia – ARQIMAR. 

Na ocasião, o Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante-de-Esquadra (FN) 
Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, frisou a 
importância da assinatura do Termo. 

- A concretização deste acordo permitiu conci-
liar três importantes aspectos, todos tutelados pela 
Constituição Federal: o direito e as condições de 

Marinha do Brasil sela 
acordo com moradores da 
Ilha da Marambaia

habitabilidade dos atuais moradores da Ilha da 
Marambaia, a preservação ambiental e a Defesa 
Nacional. 

Com o Termo, fica definido que a comunida-
de vai receber o título coletivo dos 53 hectares 
ocupados por 101 famílias. O acordo estabelece 
também um prazo máximo de 270 dias para con-
cluir processo de reconhecimento e titulação da 
comunidade de moradores da Ilha da Marambaia. 
A titulação não irá afetar a Área de Preservação 
Ambiental (APA). De forma inédita, a negociação 
foi mediada por todas as partes envolvidas, que, 
ao longo do período de entendimentos, primaram 
por garantir uma convivência harmônica entre a 
comunidade e a MB.
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Adidos militares de 17 países, representando a Associação dos Adi-
dos Militares no Brasil, foram recebidos na Fortaleza de São José da 

Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, em 12 de novembro. Na ocasião, a 
comitiva visitou o Museu do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), assistiu 
à apresentação da Banda Sinfônica e à palestra sobre o CFN proferida 
pelo Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais, Vice-Almirante (FN) 
Alexandre José Barreto de Mattos, representando o Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais.

O evento faz parte da programação anual do Estado-Maior da Ar-
mada e visa oferecer aos adidos militares estrangeiros a oportunidade 
de conhecer as Forças Armadas do país em que estão servindo e buscar 
oportunidades de parcerias e intercâmbios.

Os seguintes países estiveram representados na visita: Alemanha, 
Angola, Bélgica, Chile, Coreia, Espanha, Índia, Israel, Itália, Namíbia, 
Peru, Polônia, Reino Unido, Rússia, Senegal, Suécia e Venezuela.

Adidos militares estrangeiros visitam o 
Corpo de Fuzileiros Navais

GAT-FN apoia primeira 
projeção de poder sobre terra

Encerrando a segunda fase do Adestramento básico de Operações Espe-
ciais do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha da Namíbia, o Grupo 

de Assessoramento Técnico - Fuzileiros Navais (GAT-FN) da Marinha do 
Brasil  concebeu e planejou a Operação Chacal. Realizado entre os dias 21 
e 30 de outubro, o adestramento foi baseado em uma neutralização de base 
pirata localizada a 14km da praia. A proposta contemplava a utilização de 
um navio como plataforma de infiltração e um helicóptero para a retirada 
após a ação no objetivo. 

O Destacamento de Intercâmbio 
da Marinha do Brasil no Para-

guai apoiou o Curso de Comandos 
Anfíbios da Armada Paraguaia 
(C-ComAnf ARPAR). O curso é 
ministrado a Oficiais e Praças da 
ARPAR e tem como propósito 
capacitar os alunos a compor as 
equipes de Operações Especiais 
daquela Armada. Com duração 
de vinte e uma semanas, fazem 
parte da grade curricular cursos 
de paraquedismo e natação de 
combate, sendo a aprovação nestes 
dois cursos pré-requisito para que 
o aluno se forme Comandos Anfí-
bios. Os ComAnf do destacamento 
de intercâmbio contribuíram com 
o curso ministrando instruções de 
apoio de fogo, topografia, natação 
utilitária, montanhismo e entrada 
em compartimentos.

Intercâmbio da 
MB no Paraguai

O Corpo de Fuzileiros Navais da Namíbia realizou, em 12 de de-
zembro, a cerimônia de formatura do V Curso de Formação de 

Soldados Fuzileiros Navais, do II Curso de Especialização em Infan-
taria e de conclusão do Adestramento Básico de Operações Especiais. 
Na ocasião, foi premiado o 1º Sargento Fuzileiro Naval de Infantaria 
Emanuel Cicero Angelona pela condução do Adestramento Básico de 
Operações Especiais.  Os cursos de formação e de especialização foram 
integralmente acompanhados e assessorados pelas equipes do Grupo 
de Apoio Técnico de Fuzileiros Navais (GAT-FN), que vêm colaboran-
do no contínuo aprimoramento e na expansão do Corpo de Fuzileiros 
Navais da Namíbia.

Cerimônia de formatura dos 
novos SD-FN na Namíbia

Segurança da Embaixada do Brasil na Líbia é 
elogiada pelo Ministério das Relações Exteriores

Esteja Vossa Excelência certo 
de que o investimento feito pela 

Marinha do Brasil para assegurar 
o preparo, emprego e manuten-

ção do I DesSegEmbLíbia, não só 
propiciou resultados extremamente 

relevantes para o Brasil, como 
também, especificamente, para a 
Marinha e o Corpo de Fuzileiros 

Navais da MB    .

“
”

A Embaixada do Brasil na Líbia enviou, no mês de dezembro, 
uma carta de agradecimento ao Comandante da Marinha, 

Almirante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto, pela efetiva-
ção do Destacamento de Segurança da Embaixada do Brasil em 
Trípoli. Na carta, assinada pelo Embaixador Afonso Carbonar, o 
Destacamento é elogiado pela colaboração prestada na atuação na 
Líbia e pelo processo de evacuação para a Tunísia. “Sem o apoio 
dedicado e permanente do I Destacamento, não seria possível 
retomar as relações bilaterais com a Líbia”, destacou.
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Em comemoração aos 20 anos de 
programas sociais no Centro de 

Instrução Almirante Milcíades Por-
tela Alves (CIAMPA), a Organização 
Militar recebeu a visita do Cardeal 
Dom Orani João Tempesta, Arcebispo 
da Arquidiocese de São Sebastião do 
Rio de Janeiro, e de representantes 
da Pastoral do Menor. Desde 1994, 
com o apoio da Pastoral do Menor, o 
CIAMPA recebe jovens que integram 
o Projeto Pleitear, que tem como ob-
jetivo preparar os futuros cidadãos 

No dia 8 de outubro, no auditó-
rio da Academia Brasileira de 

Letras (ABL), foi realizada a cerimô-
nia de premiação do 6º Concurso 
de Crônicas destinado à concessão 
do “Prêmio ABL/CFN Rachel de 
Queiroz - Fuzileiros Navais – 2014”. 
O concurso, evento integrante das 
celebrações do transcurso dos 206 

CIAMPA e Pastoral do Menor 
celebram 20 anos de parceria

Cerimônia de premiação do 
6º Concurso de Crônicas

CGCFN realiza “Evento da 
Família Naval e Convidados”

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais realizou no 

dia 19 de dezembro, no Hospital 
Naval Marcílio Dias (HNMD), a 
doação de aproximadamente seis 
mil fraldas infantis e geriátricas, 
atendendo ao pedido de mais uma 
Ação Solidária das Voluntárias 
Cisne Branco (VCB) Seccional Rio 

anos de criação do Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CFN), foi realizado 
em parceria com a ABL e destinado 
a estudantes do 8° ou 9° anos do 
Ensino Fundamental, no Estado do 
Rio de Janeiro. O tema proposto 
foi “Minha visão dos Fuzileiros 
Navais da Marinha do Brasil”. 
Dentre 147 trabalhos de 35 institui-

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais realizou, no 

dia 18 de outubro, no Centro Es-
portivo Miécimo da Silva (CEMS), 
no Rio de Janeiro, o “Evento da 
Família Naval e Convidados”. O 
evento, aberto à população e 
com entrada franca, realizado 
em parceria com a Diretoria de 
Assistência Social da Marinha 

e com o SESC-Rio, ofereceu uma 
diversificada programação social, 
educacional e cultural, com a par-
ticipação de equipes do Comando 
do Pessoal de Fuzileiros Navais, 
Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves, Centro de 
Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes, Companhia de Polícia 
do Batalhão Naval e Museu do Cor-

CFN 
participa 
de Ação 
Solidária das 
Voluntárias 
Cisne Branco

de Janeiro, em prol da Família 
Naval. As doações, arrecadadas 
em organizações militares do 
CFN da Área Rio, foram recebidas 
pela Sra. Fabiana Galharte, esposa 
do Diretor do HNMD, e pela Sra. 
Leoniza Barbosa, Diretora da 
Seccional Rio de Janeiro das VCB, 
que agradeceu a participação do 

CFN na campanha.  
 - Essas doações serão de grande 
utilidade aqui no HNMD, para 
atender nossos pacientes. Espe-
ramos que essa parceria continue 
rendendo bons frutos para todas 
as instituições envolvidas e que 
outras OM também façam parte 
de nossas Ações Solidárias. 

Evento de Prevenção à 
Dependência Química 
no CNIG

ções de ensino, foram premiados os 
alunos autores das duas melhores 
crônicas. Cada um recebeu um 
“iPad”, um diploma emitido pela 
ABL/CFN e teve seus trabalhos pu-
blicados no site do Comando-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais.

po de Fuzileiros Navais. Dentre 
as atrações, houve apresentações 
das Bandas Marcial, do Pelotão 
de Ordem Unida Silenciosa e da 
Banda Sinfônica do Corpo de Fu-
zileiros Navais.

para o mercado de trabalho, estimu-
lando sua formação e capacitação 
escolar. 

Atualmente, são desenvolvidos 
nas instalações do CIAMPA dois pro-
gramas sociais. Além do Projeto Plei-
tear, os jovens são assistidos também 
pelo Programa “Segundo-Tempo: 
Forças no Esporte”, uma parceria 
entre os Ministérios da Defesa e do 
Esporte, promovendo a inclusão so-
cial por meio da prática de esportes. 
Os integrantes de ambos os progra-

A equipe do Núcleo do Serviço de Assistência Integrada 
ao Pessoal da Marinha (N-SAIPM)/ Comando da Divi-

são Anfíbia realizou, em 25 de novembro, um evento sobre 
Prevenção ao Uso Indevido de Substâncias Químicas, no 
Complexo Naval da Ilha do Governador (CNIG). O tema 
foi abordado por meio de uma esquete teatral promovida pela Companhia do Humor, que busca promover 
reflexão e trazer a temática para ser discutida em todos os ambientes. Durante a apresentação, foi realizada 
uma campanha informativa, com distribuição de folders sobre dependência química. O objetivo do evento, que 
contou com a presença de cerca de 220 militares, foi levar informação de qualidade e de forma lúdica para os 
Oficiais e Praças que servem no CNIG. 

mas são oriundos de comunidades 
próximas à OM, situada no bairro 
de Campo Grande (RJ). 
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O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Julio 

Soares de Moura Neto, realizou, 
em 20 de outubro, sua primeira 
visita ao Comando do Desenvol-
vimento Doutrinário do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CDDCFN), 

Comandante da Marinha 
visita Comando de 
Desenvolvimento Doutrinário

sediado na Ilha da Marambaia - RJ. 
Com o intuito de conhecer de per-
to o trabalho desenvolvido pela 
Organização Militar e pelo Centro 
de Avaliação da Ilha da Marambaia 
(CADIM), OM subordinada, o CM 
visitou as áreas de adestramento, 
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A Fortaleza de São José (FSJ) re-
alizou, no dia 11 de dezembro, 

a Cerimônia do Dia do Marinheiro, 
juntamente com a entrega de Meda-
lha Militar e Promoção de Praças. 
A Banda Marcial iniciou o desfile, 

Cerimônia do Dia do Marinheiro 
na Fortaleza de São José

acompanhada da Banda de Músi-
ca do Corpo de Fuzileiros Navais 
e do destacamento representa-
tivo de Organizações Militares 
sediadas na FSJ, composto pela 
Guarda-Bandeira e militares do 

Foi escolhido como Fuzileiro Pa-
drão de 2014 o Cabo Fuzileiro 

Naval de Infantaria Alan Oliveira 
Nunes, que atualmente serve no 
Navio-Escola Brasil. O Fuzileiro 
Padrão é o Cabo Fuzileiro Naval do 
Corpo de Praças que, por meio de 
processo seletivo realizado anual-
mente, destaca-se entre seus pares 
pelo alto padrão moral e profissional 
demonstrado ao longo da carreira.

 Em um primeiro momento, cada 
Organização Militar do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN) seleciona o 
seu respectivo candidato a Fuzileiro 
Padrão. Posteriormente, os militares 

Fuzileiro Padrão/2014 
com melhor pontuação são avaliados 
por uma Comissão Julgadora, por 
meio de aplicação de uma prova 
escrita e da realização de uma en-
trevista.

 O propósito dessas avaliações é 
mensurar o nível de conhecimento 
dos candidatos e verificar a capa-
cidade dos militares bem repre-
sentarem o CFN, considerando sua 
apresentação pessoal, expressão 
oral e desenvoltura. Além do Cabo 
Nunes, então no Batalhão de Opera-
ções Especiais de Fuzileiros Navais, 
também foram selecionados para 
participar da etapa de avaliação o 

Cabo Fuzileiro Naval de Infantaria 
Leandro Ribeiro Silva, do Comando 
da Divisão Anfíbia e o Cabo Fuzilei-
ro Naval de Infantaria Carlos Diego 
dos Santos Pereira, do 3º Batalhão 
de Infantaria de Fuzileiros Navais.

Comando do Pessoal de Fuzileiros 
Navais, Comando do Material de 
Fuzileiros Navais, Batalhão Naval 
e Companhia de Polícia. 

O Comando do Pessoal de 
Fuzileiros Navais realizou, 

no período de 27 de outubro 
a 14 de novembro, o Estágio 
de Preparação para Futuros 
Comandantes de OM do CFN 
(E-Prep-Fut-COMFN). O objetivo 
é atualizar os conhecimentos dos 
Oficiais do Corpo de Fuzileiros 
Navais para o desempenho das 
tarefas inerentes ao cargo de 
Comandante de OM.

O Comandante do Pessoal de 
Fuzileiros Navais, VAlte (FN) 
Alexandre José Barreto de Mattos, 
proferiu a palestra de boas vindas 
aos futuros Comandantes e abor-
dou aspectos relevantes e ações em 
andamento da carreira de Praças e 
Oficiais do CFN.

Durante as duas semanas de 
preparação, os futuros Comandan-
tes visitaram o Centro Tecnológico 
do Corpo de Fuzileiros Navais e 

alojamentos de trânsitos de Ofi-
ciais e Praças, simulador indoor. 
“Pude ver hoje a dedicação, o 
esforço e a vontade de crescer 
dos Fuzileiros Navais”, disse o 
Comandante da Marinha ao final 
da visita.

CPesFN prepara Futuros Comandantes 
o Centro de Medicina Operativa da 
Marinha e receberam orientações 
sobre Recursos Humanos, Mate-
rial, Intendência, experiências de 
Comando, Comunicação Social - 
“Media Training”, Treinamento 
Funcional Militar, Liderança, 
Comissão de Promoção de Praças, 
Assessoria Jurídica  , Carreira de 
Praças e Oficiais, Administração 
de Cursos, Supervisão Pedagógi-
ca, entre outras.
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As velejadoras Martine Grael e 
Kahena Kunze foram eleitas 

as melhores atletas brasileiras na 
16ª edição do Prêmio Brasil Olím-
pico 2014. O anúncio foi feito no dia 
16 de dezembro passado, em uma 
noite de gala do Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB), realizada no The-
atro Municipal do Rio de Janeiro.

Além das duas velejadoras, ou-
tros quatro atletas da Marinha do 
Brasil subiram ao palco do Theatro 
Municipal para receber o troféu de 
destaque em suas modalidades: 
Aline Silva (luta olímpica), Mayra 
Aguiar (judô), Robson Conceição 
(boxe) e Fabiana Beltrame (remo).

- Faz um tempo que as Forças 

Velejadoras da Marinha são vencedoras do 
Prêmio Brasil Olímpico

Armadas estão incentivando o 
esporte. Estou na Marinha desde 
2010 e percebo que a vida militar 
tem valores muito próximos aos 
do esporte - diz Martine Grael, que 
elogia a estrutura do Centro de 
Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes (CEFAN) em apoio 
aos treinamentos. – No CEFAN, 
temos um centro incrível de trei-
namento com fisioterapia, piscina 
e tudo o mais que a gente precisa.

Martine Grael é a timoneira 
do barco 49erFX no qual compete 
com a proeira Kahena Kunze. Com 
apenas 23 anos de idade, a dupla 
recebeu, ainda, o título de melhores 
velejadoras do mundo pela Federa-

ção Internacional de Vela, em 2014.
Atualmente, a Marinha conta 

com 220 atletas de alto rendimento 
para representar 20 modalidades 
que fazem parte do Programa 
Olímpico. 

Prêmio Brasil Olímpico – O 
Prêmio Brasil Olímpico é um 
evento de premiação do Comitê 
Olímpico do Brasil e é considerado 
o Oscar do esporte brasileiro. A 
escolha dos melhores em cada mo-
dalidade e a definição dos atletas 
que receberam o troféu “Melhor 
Atleta do Ano” foi realizada por 
um júri composto por jornalistas, 
dirigentes, ex-atletas e personali-
dades do esporte nacional.


